الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

السنة الدراسية 2018/2017 :
مديرية التربية لوالية غليزان
متوسطة :مالك بن نبي بوغيدن
المــــــــــــدة  : ساعةواحدة
 /المستوى  :السنة الثالثة متوسط
الفرض األول الثالثي األول في مادة اللغة العربية
 النص :

s

ازدادت مشكلة المخدرات حدّة ،وأصبحت تمس كل المجتمعات مھما كانت ثقافتھا و الحضارة

m

التي تنتمي إليھا .و ھذه اآلفة تصيب الشباب خاصة و تدفعھم مباشرة إلى طريق الموت البطيء) ،و يصبح
مستھلك المخدرات مدمنا إذا اعتاد على استھالكھا باستمرار( ،فھو في ھذه الحالة ال يستطيع أن يستغني

/e
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عنھا ألنھا ھواؤه .

و المخدر ال يؤذي المستھلك فقط  ،بل األسرة و المجتمع أيضا ، ...فاستھالك مخدرمھما كانت
طبيعته يؤدي إلى عواقب وخيمة  ،فإذا كان بعضھا جسم ّيا كاإلرھاق  ،و فقدان ال ّ
شھ ّية  ،و العقم

n.
co
m

الضعف الذھني و السلوك غير االجتماعي.
نفسي كاالختالل
عند النساء ...فمعظمھا
العقلي ،و ّ
ّ
ّ

وزارة الرياضة و الشباب بتصرف
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 اقرأ النص جيدا ثم أجب عن األسئلة التالية :
الجزء األول 12) :نقطة (
 الوضعية التقويمية األولى )05نقاط(:
صغ فكرة مناسبة للفقرة األولى .
 حسب النص تختلف نتائج تعاطي المخدرات ،اذكرھا .
اشرح المفردات التالية ثم ّ
وظفھا في جمل مفيدة:حدة  -يستغني
 الوضعية التقويمية الثانية )05نقاط ( :
 أعرب ما تحته خط في النص إعراب مفردات
 حول ما بين قوسين إلى جمع المؤنث .
  ماذا أفادت الكاف في الجملة) فمعظمھا نفسي
كاالختالل العقلي( ؟
 الوضعية التقويمية الثالثة )نقطتان (
  ما طبيعة النص ؟  ،وما نمطه ؟
 استخرج من النص تشبيھا وحدد أركانه .
 الجزء الثاني )08نقاط (:
الوضعية اإلدماجية )08نقاط(
 السند  :اآلفات االجتماعية معوال )فأسا( يھدم الفرد و المجتمع .
 التعليمة  :اكتب نصا منسجما من عشرة أسطر تتحدث فيه عن آفة من اآلفات االجتماعية
مبينا أسبابھا محذرا من آثارھا على الفرد والمجتمع موظفا :فعال ماضي مبني على الضم  ،بعض
حروف المعاني ،استعارة ،محترما عالمات الوقف
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بالتوفيق أبنائي
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تؤذي الفرد و المجتمع و تؤذي الجسم و النفس .
 اشرح المفردات التالية ثم ّ
وظفھا في جمل مفيدة :ح ّدة  -يستغني
حدة = خطورة شدة  /ازداد ت مشكلة التلوث بيئي حدة فدق العلماء ناقوس الخطر
يستغني = يتخلى  /باإلرادة يستطيع المدمن االستغناء عن المخدرات .
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 الوضعية التقويمية الثانية )05نقاط ( :
 أعرب ما تحته خط في النص إعراب مفردات
تدفعھم = تدفع فعل مضارع مرفوع ......و ھم ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به
والفاعل ضمير مستتر تقديره ھي
مدمنا = خبر أصبح منصوب و عال مة نصبه الفتحة الظاھرة على آخره .
 حول ما بين قوسين إلى جمع المؤنث .
و تصبح مستھلكات المخدرات مدمنات إذا اعتدن عليھا
  ماذا أفادت الكاف في الجملة) فمعظمھا نفسي كاالختالل العقلي( ؟ .الشرح و التفسير
 الوضعية التقويمية الثالثة )نقطتان (
  ما طبيعة النص ؟ أدبي مقالة اجتماعية  ،وما نمطه ؟ إخباري
 استخرج من النص تشبيھا وحدد أركانه ال يستغني عنھا ألنھا ھواؤه
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المشبه = المخدرات – المشبه به = الھواء األداة =محدوفة  /وجه الشبه = ضرورية لحياته
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 التعليمة  :اكتب نصا منسجما من عشرة أسطر تتحدث فيه عن آفة من اآلفات االجتماعية
مبينا أسبابھا محذرا من آثارھا على الفرد والمجتمع موظفا :فعال ماضي مبني على الضم  ،بعض
حروف المعاني ،استعارة ،محترما عالمات الوقف .
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المعايير

المؤشرات
*فعل ماضي مبني
على الضم
* حروف المعاني
*استعارة
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الوجاھة

التـــــحكم النقطة
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احترام عالمات الوقف

االنسجام

02.5

ca
tio

اإلتقان
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سالمة اللغة

احترام قواعد النحو
والصرف واإلمالء
*تسلسل األفكار
*مالءمتھا للموضوع
*الشمولية  :ذكر
األسباب – التحذير من
خطورتھا -
*حسن عرض النص
*مقروئية الكتابة
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