متوسطة بودرومي مسعود
ّ
متوسط
السنة األولى ّ

المدة  :ساعتان
ّ
مادة الّلغة العر ّبية ))
(( اختبار الثالثي الثاني في ّ
العمل  ,ليحصل على طعا ٍم يأكُله  ,و سرابيل ِ
ِ
الحر و
اإلنسان منذ ُو ِج َد بضرورِة
أحس
تقيه َّ
ُ
ُ
النــص ّ :
َ
َ
سالح يذود ِ
به عن ِ
من
األرض هي
اإلنسان
نفس ِه  ,و ْقد َو َج َد
القر  ,و
َّ
األو ُل الذي ّ
ٍ ُ
يمك ُنه َ
َ
ُ
المصدر ّ
َ َ
ِ
ِ
يصنع
ينسج ثوباً و أن
ففك َر في أن
الحصول على الرز ِق ,
ثم ازدادت حاجتُ ُه ّ ,
َ
َ
َ
فاشتغل بالزراعة ّ ,
ين .
ف على غي ِره و
ع وسيل ًة لالنتقال ؛ ّ
آني ًة للطعا ِم  ,و أن يختر َ
مع اآلخر َ
التعر َ
ألن ُه ير ُيد ّ
التعامل َ
َ

 /1البناء الفكرّي  06 ( :نقاط )
أهمية العمل  ,الحاجة ّأم
مما يلي  ( :األرض مصدر الرزق ّ ,
 – 1اختر عنوانا مناسبا للنص ّ
االختراع )
أحس اإلنسان بضرورة العمل منذ وجد ؟
 – 2لماذا ّ
القر – تقيه )
 – 3هات مرادف ما يلي  ( :يذود ّ -
 /2البناء الّلغو ّي  03 ( :نقاط )
ط في النص
 – 1أعرب ما تحته خ ّ
 – 2امأل الجدول اآلتي :
الفعل

وزنه

حروف الزيادة

مصدره

دافع
اشتعل
ازداد
 /3البناء الفّني  03 ( :نقاط )
ّ
متمماتها :
ثم أثرها بإحدى ّ
 – 1استخرج من النص جملة فعلية ّ
متضادتين
النص كلمتين
ّ
 – 2استخرج من ّ
طور عمله .
 – 3اذكر العبارة ّ
الدالة على ّ
أن اإلنسان قد ّ

اإلدماجية  08 ( :نقاط )
الوضعية
/4
ّ
ّ
توصل اإلنسان بعقله و فكره إلى اختراع وسائل حديثة اختصرت بها الجهد و الوقت معا .
لقد ّ

ّق
ظفا
محددا الكلمة المركزية مو ّ
أهم مخترعات القرن الحالي في فقرة ال تتجاوز  12سط اًر ّ
تطر ْ إلى ّ
أسلوب استفهام  ,االستشهاد و جملة فعلية فعلها مجهول .

تم التحميل من طرف موقع نوافذنا التعليمية

education-dz.net

إ
سطة
المستــوى :األولى متو ّ

االختبار الثاني في مادّة اللّغة العربيّة
النّــــص :
سالم ،وبشّرهه بغهالم حليم س ّماه إسماعيل ،ودبّت الغَيرةه
استجاب للاه هدعاء سيّدنا إبراهيم عليه ال َّ
في نفس سارة التي لم تحتمل رؤية هاجر وابنها ،فأشارت على سيّدنا إبراهيم أن يهخيّر لها مكانا آخر,
واستخار إبراهي هم ربّهه ،وحمل األ َّم وطفلها إلى المكان الذي أمر للا هبإقامتهما فيه :إلى مكّة .لقد
سيرا من ّ
مر،وسقاءٍ من ماءٍ  .ول َّما ه ّم
الزاد يتمث ّ هل في جرا ٍ
ب من ت ٍ
وضعهما هنالك ،وترك ل ههما شيئا ي ً
اليتركها في هذا الوادي الذي ال أنيس فيه ،ول ّما علمت ّ
أمر
بالعودة ،طفقت هاجر تر هجوه أن
أن األمر ه
ه
للا ،استسلمت له ،وكانت واثقة من عناية للا تعالى ورعايتهّ ،
وأن للا سيجع هل بعد العهسر يهسرا.
ه
حيث اليرونه ،دعا ربّه وهو يستقب هل البيت قائال :
انطلق إبراهي هم عائدا حتى إذا كان عند الث َّنية
ص االة فٱجعل أفئدةً
" َّربَّنآ إنَّى أسكنته من ذه ّريَّتى بوا ٍد غير ذى زرعٍ عند بيتك ٱل همح َّرم ،ر َّبنا ليهقي هموا ٱل َّ
َّمن ٱلنَّاس تهوي إليهم ،وٱر هزق ههم ّمن ٱلثَّم ارت لعلَّ ههم يشك ههرون " .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنة األولى متوسط سابقا ـ بتصرف.
عبد الحليم محمود ـ كتاب ال ّ

طفقت  :شـرعت.
الثَّنيّة  :الطريق في الجبل.

األسئــــــــلة :
الفكري  06 ) :نقاط(
أ( ـ البنـــــــــاء
ّ
-1
-2
-3
-4

هات عنوانا همناسبا للنّص 1 .ن
لماذا أخذ سيدنا إبراهيم زوجته هاجر وابنه إسماعيل إلى مكة ؟ 1ن
استخرج من النص عبارة تدل على ثقة هاجر في للا تعالى 1 .ن
اشرح المفردات اآلتية  ( :دبّت  ،هــ َّم بالعودة  ،أفئـدة ) 3 .ن

ب( ـ البنــــــاء الفنّي  02 ) :نقطتان(

 -1هذا النّص تناول جانبا من سيرة إبراهيم وإسماعيل وهاجر ،ماذا ت هسمي هذا النّوع من األدب ؟ 1ن
 -2استخرج من النّص طبــاقا1 .ن

غوي  04 ) :نقاط(
ج (  -البنـــــــاء اللّ ّ

شـكرون ( 2 .ن
 -1أعرب ما تحته خط في النّص  ) :تهـوي  ،ي ه
شكل التّام 1 :ن
 -2ابن فعل ال هجملة اآلتيّة للمجهول وغيّر ما يجب تغييره مع ال ّ
" استجاب للاه هدعاء إبراهيم "
يجب تغييرهه  ) :تهــوي ـ تشك ههرون (1.ن
 -3أدخل أداة التّصب " لن " على الفعلين اآلتيين ،وغيّر ما
ه

د (  -الوضعية اإلدماجية  08 ) :نقاط(

صة أبطالهها حيوانات أو طيـور .
ـ قرأت أو سمعت ق ّ
شوق ،همستوفيا لعناصرها ومراحلها،
أسرد هذه الق ّ
صة  -في عشرة أسطر على األقل  -بأسلوب هم ّ
صا العبرة منها ،و هموظفـا تعبيرا مجازيا وطباقا .
همستخل ً
انتهى بالتوفيق .

متوسطة  :صفصاف الوسرى.

التاريخ :

األستاذة :م .شرقي.

المستوى  :السنة األولى متوسط

المدة :ساعة.

السند:
هو النبي العربي الصادق األمين محمد بن عبد ّللا بن عبد المطلبُ ،ولد في مكة بعد وفاة أبيه عبهد ّللا
بأشهر قليلة .ت ُ ُوف ْ
يت أم آمنة وهو ال يزال طفال .كفله دهدع عبهد المطلهب عهّ عمه أبهو طالهب .دعها النهاس إلهى
اإلسالم أي اإليمان باهلل الواحد ورسول  .بدأ دعوت في مكة فاضطهدع أهلها فهادر إلى المدينهة .انتصهر علهى
المشركين في بدر ،و ُ
غلب في أُحد ،غير أن عاد وانتصر عليهّ فهي معركهة ال نهدق ،وكهان انتصهارع الحاسهّ
يوم فتح مكة فدخلها ظافراً .ووافاع األدل بعد أن َح َّج حجة الوداع.
المنجد في اللغة واألعالم.

األسئلة:
 -1البناء الفكري:
أ -هات عنوانا ً مناسبا ً للنص.
ب -اشرح الكلمات اآلتيةَ :كفَلَهُ ،ظافر ،وافاع األدل.
اّلل عليه وسل ّّم؟
ج -است ِرجْ من النص صفات محمد صلّى ّ
 -2البناء اللغوي:
عرف الفعل المبني للمجهول ،عّ است رج من النص فعالً مبنيا للمجهول وق ّْ بإعراب إعراب تا ًّما.
أِ -
ب -متى نكتب التاء مفتوحة في نهاية الفعل؟ قَ ِد ْم أمثلة عن ذلك.
َّ
المسطرة من النص.
ج -اذكر سبب كتابة الهمزة همزة وصل في الكلمات
 -3البناء الفني:
أ -ما هي طبيعة هذا النص؟
ب -است رج طباقا من النص عّ بيِن نوع .
ج -است رجْ من النص أسلوبا إنشائياً.
 -4الوضعية اإلدماجيّة:
اكتب فقرة -ال تتجاوز خمسة أسطر -تصف فيها إحدى زمالئك أو أصدقائك ،تذكر فيها ما يلي:
 الصفات ال اردية :كالشعر ،العينين ،المالبس ...الخ. الصفات الداخلية كمشاعرع مثال ،وتفكيرع ...الخ. بعض تصرفات . أشياء أخرى ترغب أنت في ذكرها.بالتّوفيق وال ّنجاح.

