الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

متوسطة :

المستوى  :س  3م

التّاريخ  :ـ أكتوبرـ 2017
المدة  :ساعة .

األول في اللغة العربية .
الفرض ّ
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قال ال ّ
شاعر محمود غنيم :
يا صاحب اللحـــن أين العود و الوتر؟
 1ـ شاد تــــرنم ال طــــــير و ال بـــشر
فهل ترى بعد هذا ينــطق الـــــــــــحجر
 2ـ إنـي سمـعت لسـانا قدّ مـن خــــشب
يرتد منحسرا عـن حـــــــــده الـــــبصر
 3ـ و آلـــة جـعلت مـن حجـــرتي أفــقا
في جوفها و الورى في جوفها انحسروا
 4ـ كأنمــا الكرة األرضــــية انحـسرت
فصرت أخـــــــــــــتار ما آتي و ما أذر
 5ـ قـد حكمتني في األصوات لوحـــتها
الرطانة و اإلفصـــــاح مـــــقتدر
 6ـ لها فــم ليـس يســتعصي على لـــغة علــــى ّ
إال إذا ما بدا من عيــــــــــــــــنها الشرر
 7ـ عوراء ال تخرج األصوات من فمها
بكماء من فمها األخــــــــبار تنتـــــــشر
 8ـ ص ّماء لكن تعي ما ال تــــــــعي أذن
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الجزء األول  12 ( :نقطة )
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الرطانة  :الكالم غير المفهوم .
أفهم كلماتي ّ :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األسئلة  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1ـ اقترح فكرة عامة مناسبا للنّص .
 2ـ ما اآللة التي يقصدها ال ّ
شاعر ؟
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 3ـ بم تمتاز هذه اآللة ؟
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صي  06( :نقاط)
أ ـ الوضعيّة التّقويميّة األولى  :أفهم ن ّ

 4ـ اشرح ما يأتي  :ترنّم ـ الورى ـ جوفها  ،ث ّم ّ
وظفها في جمل من إنشائك .
صي  ( :نقطتان)
أتذوق ن ّ
ب ـ الوضعيّة التّقويمية الثّانية ّ :

ي.
 3ـ د ّل في القصيدة على أسلوب إنشائ ّ
ج ـ الوضعيّة الجزئيّة الثّالثة  :أفهم قواعد لغتي  04 ( :نقاط )
 1ـ أعرب ما فوق الخط في السند  :طير  ،ترى .
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سابع طباقا وبيّن نوعه .
 2ـ استخرج من البيت ال ّ
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الرابع .
 1ـ حدّد أركان التشبيه الوارد في البيت ّ

س ِم ْعتُ ـ انحسروا .
 2ـ بيّن حالة البناء وسببها في الفعلين َ :
 3ـ هات اسم الفاعل من الفعلين  :ترنّم ـ جعلت .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الصفحة  2 / 1ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اقلب الورقة
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الجزء الثاني  08( :نقاط )
الوضعية اإلدماجية :
ومتنوعة  ،كما أنها تالزم اإلنسان في ك ّل مجاالت حياته  ،حتى أصبحت أمرا
السند  :وسائل االتصال كثيرة
ّ
ضروريا  ،ال يُ ْست َ ْغنى عنه .

s

التعليمة :

am

اكتب نصا ال يقل عن عشرة أسطر تبيّن فيه فوائد وسائل االتّصال ودورها في الحياة االجتماعيّة معتمدا على
سكون.
ي  ،وظف في تعبيرك  :بعض حروف المعاني  ،فعال مضارعا مبنيا على ال ّ
النّمط التّفسير ّ

مالحظة  :وميز ما وظفت بالتسطير .
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الصفحة  2 / 2ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انتهى
التعلّم بال تفكير مضيعة للوقت .

إعداد األستاذ  :صالح عيواز .
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