
  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية                                                 مديرية التربية لوالية غليزان   

   2016/2017:  السنة الدراسيةالك بن نبي بوغيدن                                         ممتوسطة 
  ساعة واحدة  :            م .....   1س  :القسم.................................: ..... اللقبواالسم 

  
  الفرض األول للثالثي الثاني في مادة اللغة العربية  

  
  : النص  

اإلسكندُر األكبرُ ، أو اإلسكندُر الَمْقُدوني، من الّشخِصياِت العبقريِّة الفّذة الّتي يندر أَْن يوَجُد مثلھا، 
أّوَل َمن نَاَدى بمبدإ الدَّوليّة فيا يتعلَُّق بالبشر أْجَمعين.. وَسعى إلى إلغاِء  ھوتاريِخ اإلنسانيِّة،  في 

.الحدوِد بَن الّدول  
 األراِضي احاٍت شاسعٍة منمحُصوراً في االستيالِء على مسأثناء فتوحاته لم يكن ھمُّ اإلسكندر      

.لثّقافِة اليونانيِّة ِح البالِد ونشِر االإصھمه كاَن  بل    
مختلَف  ) عنأرسطو( الفيلسوف اليونَانيّ في كتابِة التقارير إلى معلِِّمه  يالكاَن يْقضي وقتًا طو      

ناعاِت، التي كاَن يَُصادفُھا في َكافَِّة المدِن التي يدخلُھَا،   العلُوِم والفنوِن والِحَرِف والصِّ
الجھُل في رأيه ھو ألدُّ أعداِء و ،واآلداَب والفنوَن ال َوطََن لَھَا كاَن اإلسكندُر يقوُل إن العلومَ      

 اإلنساِن.. وھو الّذي يدفُعهُ إلى الظُّْلِم والقَْسوِة واألنانيّةِ 
 

    ً     لقد  تَمكَّنَ  ِمن تَْشيِيِد إمبراطورية عظيمة امتّدت ِمن َمقُدونيا غْربًا حتّى آخر ُحُدوِد الِھْنِد َشرقا
.َر ِمن ثالث وثالثيَن َسنةثْش أَكْ لَْم يَعِ    

 
   113عباقرة خالدون الدليل ص  محمد كامل حسين المحامي

  
  النص جيدا  ثم أجب عن األسئلة التالية : اقرأ  

  
  نقاط)05(ء الفكري البنا:  

 
    ن)01(أعط  عنوانا مناسبا للنص...................................  : .  
    ؟ .....................................................ن)01(اإلكسندر أثناء فتوحاته  بم اھتم  

............................................................................................................  
   ؟  ........................ن) 01(ما رأي اإلسكندر في الجھل..................................  

...................................................................................................  
   : ھات شرح الكلمات التالية من النص  
   .............=  .........................ن) 01(  ذكيةال = ....................... ن)01( الطغيان

   طتان (نقالبناء الفني (  
  
  ؟ ................................................................ علل ذلك ما نوع النص ؟  

  ن)01(............................................................................................................
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  ضعھو :  ) العلم و الجھل العبارة التالية :(بينالمحسن البديعي في ، اإلجابة الصحيحة أمام  
  ن)             )01سجع       /       /  طباق         جناس 

  
   نقاط ) 05( البناء اللغوي :  

  
  تحته خط في النص :  أعرب ما  

  ...............................................................: .......................................األكبر
  ن)01(..........................................................................................................

  ..........................: .......................................................................  تمكن 
  ن)01.5(...........................................................................................................

  
  ن)01( استخرج من النص كلمة كتبت فيھا الھمزة ھمزة وصل وبين السبب  

  
 

 
  : ن)01.5(بين نوع الجمع فيما يلي  

  
  نوعه  الجمع

  التقارير
 الصناعات
  العاملون 

..........................................  
...........................................  

............................................  
  

 ) نقاط)08الجزء الثاني :  الوضعية اإلدماجية       
   صالح المجتمع من صالح الفرد  :  السند      
 : عن عظيم من عظماء اإلنسانية  فيھا من عشرة أسطر تتحدث سردية اكتب فقرة  التعليمة

  عالمات الوقف .محترما  ،  تعبيرا مجازيا أفعاال مختلفة ، موظفا : ، التي درستھا 
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
..                                                               .العلم أساس بناء الحضارات  

  السبب ھمزة الوصل 
............  ....................................................................... 
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