
  مستوى : ثالثة متوسطال                                                      متوسطة العقيد عميروش 
  للفصل الثالث في مادة اللغة العربية األولالفرض المحروس 

  
  دــر المتجمــالنھ

  َت وخاَر عزُمك فانثنْيَت عن المسير؟مِ قد ھرِ  أم          عن الخرير؟   عتْ ك فانقطَ مياھُ  تْ ضبَ يا نھُر َھل نَ   ــ1             

نيا وما فيھا أحاديثَ تْ تَ           ـور   ــــا بين الحدائــق والّزھباألمس ُكْنَت ُمَرنّمً   ــ2                ورـــــــــالّزھ لو على الدُّ

ً يــــــــــــباألمِس كنَت إذا أتَْيتَُك باك  ــ3              ّ   يـنـــــكا أبكيتـــــــواليوم ِصرَت إذا أتيتك ضاح             ني ـــا سلّْيتَ ـ

  عــــــــــــفتفك جسمك من عقال مكنته يدُّ الّصقي           ع   ــــام الّربيــلكن سينصرف الّشتاء , وتعود أي ــ4             

  وجـــــاٌل تمُ ــــــــواء وآمــــــــحرٌّ كقلبك فيه أھ             روج ــــــقد كان لي يا نَْھُر قلٌب ضاحٌك مثل المُ  ــ5             

  لــــــــكوجھك فيه أمواج األم مدتْ واليوَم قد جَ             ل ـــالمل يشُكوقْد كان يُضحي غير ما يُمسي وال  ــ6             

  ال...وــسوف تنشط من عقالك وھ والفرق  أنّك            مكـباّل ـما أَراك ــذا قلبي أراهُ مكـباّلً ك ! رـــيا نھ ــ7             
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  ة ــــلــــــئـــاألس 
  ري:ــــــــــالبناء الفك 

  ص .ـــــة للنّ ــــــرة العامّ ـــــات الفكـــــــھ .1
  أوجه الشبه كثيرة بين قلب الشاعر والنھر. فما وجه االختالف بينھما؟ .2
 رح :  ُمَرنًّما   ,  مكـــباّلً .ـــــــاش .3

  نّي :ـــــــــــــالبناء الف 

ه وبيّ  .1  ن نوعه.استخرج من البيت الثّالث محّسنًا بديعيًّا. سمٍّ
ھا وبيّ في  .2  ن نوعھا.البيت الخامس صورة بيانية. سمِّ
 كتابة عروضية. األولاكتب البيت  .3

  وي:ــــــــالبناء اللغ 

   أعرب ما تحته ّخط في الّسند. ( يشُكو  ,  مكــــــــباّل). .1
 استخرج جملة جواب الشرط من البيت الثالث. .2
 اسم المكان من الفعل " انصرف " في البيت الّرابع وبيّن وزنه. ُصغ .3
 استخرج أداة استثناء من القصيدة .4

  الوضعية اإلدماجية: 

  السياق :  

  قريبة من  غابة أوحر ت شاطئ البَ ا عن ضغوط الحياة, فقصدْ تختلي بنفسك بعيدً  أنْ ت ذات صباح أردْ ـ       
  . متَأمِّال   مدينتك  وجلست على صخرةٍ   
   التعليمة: 

  صف المكان من حولك واالنطباع الذي تركه في نفسك متبعا تقنية الوصف في حال السكون         

  ((العمل ال يقل عن عشرة اسطر))                                                                                                     

  بالتوفيق                                                                       
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