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 2018 مارس01 :اتريخ االجراء                               طة:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتوسّ      

 تان ـــــــــــــــــــــــــ: ساعّدةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامل                              -جباية  –مولود قاسم انيت بلقاسم  
 ابع متوسط                        الرّ  :وىــــــــــملستا               يف مادة : الّلغة العربّية ثّاينامتحان الّثالثي ال

   الّسند:   
من املواد اخلام صورا مل تكن و  يبدعون فالّنجار و احلّداد و الّنحات :ي صناعة منتج أو مبدع ذكّل     

 بداع املعلمإىل إال يصلون  اهم مهما بلغو و لكن   و العجب   ا يستخرج االعجاب  قد يبلغون يف االنتاج حدّ 
 .و مسّو صناعته و سحر فّنه 

أمام ابحلّق نه يسّلحهم إالّناشئني ويوقظ مشاعرهم وحيىي عقوهلم ويرقي أفكارهم  أفكار ونّه جيل  إ   
و العقول النائمة  حياةالنفوس اجلامدة  نه ميألأالباطل ابلفضيلة ليقتلوا الرذيلة و ابلعلم ليفتكوا ابجلهل 

و ينبت األرض الطريق املظلم   املنطفئ  ويضيئ املصباح  يشعله نّ إ. يقظة  واملشاعر الضعيفة قوة 
 .  قيمالع   ابس  الي   جر  الشّ  ثمر  القاحلة و ي  

م هب الّ إاّل بضعفهم و ال يزهو العلم إاّل بقّوهتم وال تنهزم إعّدة األمة ال تنتصر يف حرب  نيّن املعلمإ      
قادة و  ابعثو احلياة و دعاة االنتباه هم منشئو اجليل و   اّل برقّيهمإوال ترقى يف مصانعها و متاجرها 

ليهم  وغريه ميلك ماال إو يصل نفعه  علمهمياملعلم ميلك نفوسا و عقوال و مشاعر بعدد من ...الّزمن
يكسب )رواح والعقول و املشاعر يكسب و خيسر و لكنه يف األولكّنه يتاجر  وعقارا و املعلم يتاجر

 تتعّلق به و قلواب تتجمع حوله. (نفوسا
 ل  عق   و  ل  العلم كما انقطع العابد خلدمة دينه  خلدمة صاحبه نقطعاحلق اىل إالّتعليم نوع من الّدعوة     

م موا املعلّ  لقوّ فرغ لعمله وانتاجه و لو قاسوا األشياء بفوائدها و ساعدوه على التّ (م ألغنوا املعلّ  ) اس  النّ 
 أمحد أمني" فيض اخلاطر "                                          .أكرب قيمة

 :ــــــــــــــلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألسئـــــ
 نقاط(06:)البناء الفكري

 للّنص. عامة   هات فكرة   -1
 .م ملعلّ اا  ماستخرج من الّنص وظيفتني يقوم هب -2
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 .م ؟مب شبه الكاتب املعلّ   -3
                                                         ما هو واجب الّناس حنو املعّلم ؟ – 4

         .  القاحلة -ليفتكوا   : نشائك اإمثّ وظفهم يف مجلتني من  املفردتني  اشرح -5
 )نقطتان(البنـــــــاء الفـــــــــــــّّن:

 مثّ اشرحها ." عقوهلم يحيي "تيةاآلالّصورة البيانّية  سمّ  -1
  نوعه . مبّينااستخرج من الفقرة الثّالثة حمّسنا بديعّيا  -2
 نقاط(04:)البنـــــــــاء اللّــــــــــغوي  -ج

 .مفردات  أعرب  الكلمتني املسطّرتني إعراب -1
  قوسني من اإلعراب يف الّنص؟ما حمل اجلملتني الواقعتني بني   -2
 نا حالته .اسم تفضيل مبيّ   :استخرج  من الّنص -3

 نقاط(08)الوضــــــــــــــعّية اإلدماجيــــــــــة: 
لُ إ ":ياقالس ّ  َسالَةً نَبِّيلَةً  ّن اْلُمعَلَِّّم يَْحمِّ ُن  رِّ دأَْن يُْنِكَر الَ يُْمكِّ  ".إِّالَّ َجاحِّ

 ."لو قاسوا األشياء بفوائدها لقّوموا املعّلم أكرب قيمة "  :قال الكاتب:1الّسند

ْلُمعَلِّّمِّ  قم  :2الّسند  . يَُكوَن َرُسوالَ  َكادَ اْلُمعَلـُِّّم أَنْ     َو فـِّّهِّ التبجيل  لِّ

تبني فيها مكانة املعلم ودوره  أسطر   عن عشرة   قلّ تال  فقرة يف  قول الكاتب ع  وسّ   :الّتعليمة
  .ا جمازّيً ا وتعبري  ا بليغ  ا تشبيه  موظّف   يف اجملتمع

 وفيقوهللا ويل التّ                                            
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