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 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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 2018-2017السنة الدراسية :  مديرية التربية لوالية سيدي بلعباس                              
  األولى متوسطالمستوى :  متوسطة ميسوم حسين 

  ساعتان المـــــــدة : 
 

 

 ه أعمالهت عليبفضل العلم والتكنولوجيا استطاع اإلنسان اختراع الكثير من الوسائل التي سهل السياق :
 اليومية .
روني ف الكتتم تخزين صفحاته على هيئة مل إنه كتابهل تعلم ماذا يعني الكتاب اإللكتروني ؟  النص :

لملف ن هذا اق ، أللمصنوع من الور،وما دام أنه ملف الكتروني فهو يتميز بعدة مزايا ال تتوفر في الكتاب ا
 اإللكتروني من السهل نقله من مكان آلخر على شبكة األنترنيت .

قلة . قة المتنالصف ولكن  أي نوع من الملفات اإللكترونية يتم تخزين الكتب بها ؟ إنه يسمى ملف الوثيقة أو
 والبرنامج الذي ينشئ هذه الوثيقة هو "أدوب" 

 
  143العربي الصغير عدد  

 
 األسئلة :

 
 بعد قراءتك للسند أجب عن األسئلة التالية : الوضعية األولى :

ماذا يعني الكتاب اإللكتروني في نظر الكاتب ؟-1
ما البرنامج الذي ينشئ الوثيقة ؟-2
تخزين . –مزايا  –ما معنى هذه المفردات : هيئة -3
4- 

 ما يلي :عقرأت السند وتذوقت أسالبيه ،أجب  الوضعية الثانية :
حدد نوع النص ؟-1
استخرج من النص أسلوبا إنشائيا واذكر نوعه .-2

 
 درست في الظاهرة اللغوية دروس كثيرة . الوضعية الثالثة :

أعرب ما تحته سطر في النص .-1
استخرج من النص اسما موصوال .-2

  
 لفراغ" صحة واالناس القال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " نعمتان مغبون فيهما كثير من  الوضعية اإلدماجية :

 عي .جهاز الكمبيوتر يبحر من خاللها في مواقع التواصل االجتما مصديقك يقضي ساعات طويلة أما السياق :
أسطر توضح من خاللها خطر إدمان الشباب على مواقع التواصل االجتماعي مبرزا  ذلك  10اكتب فقرة من  التعليمة :

 عالمات الوقف . –تشبيها  –على مستقبلهم موظفا : مفعول به 
 
 

  قـــــــــبالتوفي
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ية .اليومية .
هل تعلمهل تعلم ماذا يص :

نه ملف الكتروام أنه ملف الكتروني
 السهل نقله مني من السهل نقله من م

ن الملفات اإللكع من الملفات اإللكترو
هذه الوثيقة هشئ هذه الوثيقة هو "أ

األس

ئلة التالية : األسئلة التالية :
تب ؟

لفراغ" لفراغ" احة وا
ي .

eee  ذلك مبرزا  ذلك 
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  2016/2017السـنة ادلراسـية :   السـنة أالوىل من التعلمي املتوسط  مديرية الرتبية لوالية سـيدي بلعباس
  اناملدة : ساعت  اختبار اللغة العربية للفصل ادلرايس الثاين  متوسطة شـيخي موىس

  
زاهدا شديد التواضع ذا رٔاي سديد وحمكة ابلغة ، ما جسد لصمن  قطُّ، بل اكن  رجال -ريض هللا عنه-اكن ٔابو بكر الصديق 

ْن يلمتسون كبَد احلقيقة يف رضوب هذا الكون الفسـيح، ينُشُدها ويتبع ٔاثرها ٔايامن ُوجدت ، واكن حيّب َهللا ورسوهَل حّىت ٕانه ِممَّ
ٕاىل ٔامر املكُْلِ ٔابدًا، ومع هذا فقد آلت  ٕاليه خالفة املسلمني بعد النيب ٔانفَق لكَّ ماهِل يف سبيل هللا ، و مل تُنَاِزْعُه نفُسه يومًا 

  صّىل هللا عليه وسّمل، بعدما رٔاى معُر يوَم السقيفة حني اجمتع املسلمون لَتْوِلَيِة خليفٍة علهيم بأن ٔااب بكر هو ٔاحق الصحابة هبا،
وأالنصاُر عىل ٔايب بكر خليفًة هلم، حىت ٕاذا ما  املهاجرونن مريضا، واتّفق ٔالن  النيب أََمَرُه  ٔان يَُؤمَّ املسلمني يف صالهتم ملّا اك

ِّيُت عليمك  ولست خبريمك، فٕان ٔاحسنت  ابيعه الناُس ؤاقروا به وقف هبم خطيبًا فقال: "ٔاّما بعد ٔاهيا الناس، فٕاين قد ِول
ُموين، وال تأخْذمك يف هللا لومُة المئ،( ٔاال ٕان الضعيَف فيمك قوٌي عندان حىت نأخَذ هل حبقه، والقوَي  فأعيُنوين، وٕان ٔاخطأت فَقّوِ

فيمك ضعيٌف عندان حىت نأخذ احلق منه طائًعا ٔاو اكرًها)، ٔاطيعوين ما ٔاطعت هللا فيمك فٕان عصيته فال طاعة يل عليمك".       
  ن6البناء الفكري    -1
  ن1                                    هات عنواان مناسـبا للنص                -1
  ن1اسـتخرج من النص صفتني ُخلُقيتني من صفات ٔايب بكر الصديق         -2
  ن1ملاذا اكن ٔابو بكر ٔاحق الصحابة ابخلالفة ؟                                 -3
  ن1لعبارة   "القوة لصاحب احلق يف جممتع املسلمني" ، اسـتخرج من النص ما يدل عىل هذه ا-4
  ن1"التأييد والنصح طريقة منو اجملمتع إالساليم" ، اسـتخرج من النص ما يدل عىل هذه العبارة   -5
  ن1 ارشح معىن اللكمتني:  ينُشُدها ، يَُؤمّ -6
  ن4البناء اللغوي    - 2
  ن1اسـتخرج من النص ما ييل: مجع مذكر سامل/ مجع تكسري/ امس اكن / فعال مضارعا   -1
  ن1حتته خط      ٔاعرب ما-2
  ن1حّول امجلةل اليت بني قوسني ٕاىل امجلع     -3
  ن1اسـتخرج من النص لكمة حتتوي مهزة وصل ؤاخرى حتتوي مهزة قطع  -4
  ن2البناء الفين   - 3
  ن1اسـتخرج من النص حمسـنا بديعيا وبني نوعه     -1
  ن1اسـتخرج من النص تعبريا جمازاي                 -2
  
  ن8ماجية  الوضعية إالد- 4

  : أالم مدرسة ٕان ٔاعددهتا      ٔاعددت شعبا طيب أالعراق السـياق
  موظفا مجع التأنيث السامل واكن ٔاو ٕاحدى ٔاخواهتا وصفا معنواي: اكتب فقرة ال تتجاوز سـتة ٔاسطر تصف فهيا ٔامك التعلمية
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 الزمن: ســـاعتان المستوى: أولى متوسط متوسطة الشهيد: بوزاهر مسعود

 اختبار الثالثي الثاني في مادة اللغة العربية

 النص:
ان كثيرا ك ،وخالل تنقله في المدينةمنذ سنوات انتقل إمام أحد المساجد في بريطانيا إلى مدينة لندن،       

 السائق.ما يركب نفس الحافلة، فيلتقي نفس 
وذات مرة دفع األجرة للسائق و جلس، فاكتشف أن السائق أعاد له مبلغا زيادة عن المبلغ المفترض،       
وقال في نفسه: المبلغ زهيد، ولن يهتم به أحد.... كما أن الحافالت تحصل الكثير من المال،  اإلمامفكر 

ه رزقا من هللا و أسكت، توقفت الحافلة عند ولن ينقص عليهم شيئا هذا المبلغ، و سأحتفظ بالمال، و أعتبر
المحطة التي يريدها اإلمام، و لكنه قبل أن ينزل فكر لحظة، وقال: من يخن الناس فقد خان هللا و رسوله. 
ثم مد يده و أعاد للسائق المبلغ وقال له: تفضل أعطيتني أكثر مما أستحق من المال... سأله السائق: لم 

؟ قال اإلمام: ألنه ليس من حقي، و أنا رجل مسلم، و المسلم ملزم بأن يكون أمينا، أعدت هذا المبلغ الزهيد
و أن ال يأخذ من مال غيره بغير حق، حتى وإن كان مبلغا زهيدا، ابتسم السائق و سأله: ألست اإلمام 

اعتناقه، و  إني أفكر منذ مدة الذهاب إلى المسجد ألنني أحببت اإلسالم و أفكر فيالجديد في هذه المنطقة؟ 
على يده لما  كيف سيكون تصرفك. فكاد اإلمام يعضالدخول فيه، وقد أعطيتك المبلغ الزائد عمدا ألرى 

 أرض طيبة، ال تثمر إال خيرا.كوعمل، و األمانة  الدين قولفكان سيسببه من إساءة لإلسالم و المسلمين. 
 

 )من كتاب: الدين المعاملة( 
 بتصرف                                                                                      األسئلة:

 ن(06)   البناء الفكري:

 هات عنوانا مناسبا للنص. .1

 هل أخطأ السائق أم تعمد إرجاع المبلغ الزائد؟ و لماذا؟ .2

 عمــدا. -زهيد         -اشرح الكلمتين اآلتيتين:    .3

 ن(02)     البناء الفني:

 ؟ما النمط الغالب في النص -1

 استخرج من النص تشبيها. -2

 ن(04)    البناء اللغوي:

 أعرب ما تحته خط. -1

 الناس.   -علل سبب رسم الهمزة في الكلمات التالية:     اكتشف      -2

 ن(08)    الوضعية اإلدماجية:

، صادف أن وجدت فيه ورقة نقدية، فحدثتك نفسك بأخذها وأنت تتصفح كتابا استعرته من زميل لك      

و االستفادة منها ثم تذكرت قوله صلى هللا عليه وسلم: " ال دين لمن ال أمانة له" فترددت في األمر، 

 أترجعها لصاحبها أم تحتفظ بها؟ واشتد الصراع بين الخير و الشر في نفسك.

 

 فيها.كتب نصا تسرد فيه هذه الحادثة مبينا تصرفك ا

 بالتوفيق    
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