
  2016/2017السـنة ادلراسـية :  السـنة الثالثة من التعلمي املتوسط  مديرية الرتبية لوالية سـيدي بلعباس
  املدة ساعتان  اختبار اللغة العربية للفصل ادلرايس الثاين  متوسطة شـيخي موىس

  السـند: 

ا التالميُذخطب مدير املتوسطة يف اليوم الرتحييب بعد العطةل املدرسـية : ، جفر اليوم جفر جديد ، صباح اليوم صباح سعيد ، غردت بالبهل وزقزقت  اي أَهيُّ
ملعارف و العلوم ، العصافري لتغين ٔامجل نشـيد ، هل عرفمت ملاذا ؟ ٕان هذا اليوم حيمل يف طياته اجلديد ٕانه بداية الفصل ادلرايس اجلديد نسـتقبهل يف رصح ا

  ، فهل ٔانمت مسـتعدون للقائه؟نرفع معا راية التطور ، ونبين سواي مسـتقبل الريق 

  عىل آداب العمل ، واصربوا عىل متطلباته ، وليكن دورمك ٕاجيابيا ٕازاء ٔانفسمك. –رعامك هللا  –فاحرصوا 

ا ، ؤاماممك لعناية هبولعلمك تتسآءلون عن نوعية مسؤولياتمك حنو مؤسسـتمك ، وما واجبمك تلقاء ٔانفسمك ، ٕانمك تتفيؤون ظالال وارفة ، عليمك احلفاظ علهيا و ا
  لقيام هبا.ٔامانة وضعها ٔاولياء ٔامورمك يف ٔاعناقمك يه ٔامانة التلقي ، و التعمل و الاسـتذاكر ، فأنمت عليمك مسؤولية يف ٔارسمك وجممتعاتمك ينبغي ا

نساعدمك عىل الوصول ٕاىل الغاية ، لك وحنن ما هممتنا داخل هذا الرصح التعلميي العظمي ؟ لقد اخرتان ٔان نكون هنا من ٔاجلمك ، من ٔاجل ٔان نعمل معمك ، 
أاللفة والتعاون ، حسب هممته و مسؤولياته اليت ٔانيطت به ، نعمل عىل توفري املناخ التعلميي املالمئ ، حنل قضاايمك املدرسـية حتت سـيادة جو من احملبة و 

  .ونأمل ٔان ينعكس ذكل عىل حتصيلمك ادلرايس فٕانَّمك ٕان جتهتدوا تفتْح لمك ٔابواب العمل

، لتحيا العقول  و اي ٔاساتذة املتوسطة و اي منشـيئ أالجيال ، و اي ابعيث االٓمال ، و اي قادة الزمن ، الشكر لمك موصول عىل ما تبذلونه من ٔاجل ٔابنائمك
  ٕانشاء ٔاسـتاذ املادة شايف مصطفى   وترىق املشاعر و يبىن املسـتقبل .                                                                                 

  ن)6البناء الفكري : (

  ن)1ما يه النصاحئ اليت قدهما املدير ٕاىل التالميذ ؟ .( - 1
 ن)1ما يه مسؤولية التالميذ اليت ذكرها املدير؟ .( - 2
 ن)2ٔانيطت .( –ارشح املفردات االٓتية مع توظيفها يف مجةل : الاسـتذاكر   - 3
 )ن2ُاذكر املغزى من هذه اخلطبة ؟.(  - 4

 ن)2البناء الفين : .(
  ن)1اسـتخرج من النص ٔاسلواب ٕانشائيا طلبيا و حدد الغرض منه.( - 1
 ن)1اسـتخرج من النص جناسا وبني نوعه.( - 2

 ن)4البناء اللغوي : .(

ا التالميُذ (ٔاعرب ما حتته خط يف النص :  - 1   ن)2اي ٔاهيُّ
 ن)1ٔاجب من خالل النص عىل السؤال : فهل ٔانمت مسـتعدون للقائه؟.( - 2
 ن)1من النص مجةل رشطية وبني عنارصها .(اسـتخرج  - 3

 ن)8الوضعية إالدماجية : (
  .مبجموعة من صور الطبيعة  : انطالقا من السـند السابق و شعورا بروح املسؤولية قررت ٔانت وزمالئك تزيني قاعة ادلراسةالسـند 
حاةل السكون موظفا ما تراه مناسـبا لتقنية فقرة من عرشة ٔاسطر تصف من خاللها منظرا من مناظر تكل الصور يف : ُاكتب التعلمية 

  .الوصف  مع مراعاة جودة أالسلوب  ووضوح العبارة وانسجام أالفاكر و احرتام عالمات الوقف املناسـبة
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