الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الموسم الدراسي2018/2017 :

متوسطة :نقادي الجٌاللً
المستوى:األولى متوسط

المـــــــــــــــدة :ساعة

األول في ما ّدة اللّغة العربية
األول للثالثي ّ
الفرض ّ
النـــــّــــــــص================================================= :
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وبْ رحٍّمٕب حٛي اٌّبئذح ٌزٕبٚي العشاء ِع أث ٟ٘ٚ ٟاٌفزشح اٌزٔ ٟجزّع فٙ١ب إٌ ٗ١وث١شا ٕٔزظش ٚصٛي األوً ِٓ أِ ٟأ ٚأخزٟ
ٔٚحٓ ٔشب٘ذ اٌزٍفبص ِعٗ ِٕزظشِ ٓ٠زجبدث ٓ١أطشاف اٌحذ٠ث فئرا ثٗ يطرح عٍ ٟسؤاال غش٠جب جعٍِٕ ٟحزبسا لبي فِ":ٗ١بٟ٘
اٌٍّغخ اٌز٠ ٟجت عٍ ٝو ًّ إٔسبْ أْ ٠عشفٙب ؟" فمٍذ  :إّٔٙب اٌٍّغخ اٌعشث١خ فىبْ اٌجٛاة خبطئب ثُ لٍذ اٌٍّغخ اإلٔجٍ١ض٠خ ٚوبْ
خبطئبوزٌه ،فبسزعٕذ ثأخ ٟاألوجش ّ
ثأْ ٠عط ٟٕ١اٌجٛاة فمبي ٌ :غخ أسالفٕب ٌىٓ اٌجٛاة اعزجشٖ أث ٟخبطئب.
إْ اٌٍّغخ اٌز٠ ٟجت عٍ ٝاٌشخص ّ
ٚسأٚ ٜج ٟٙاحّش ٌٚسبٔ ٟش ّذ ٚرفى١ش ٞرٛلف فمبي ٠ب أِ ٓ١ال رمٍك ّ
أْ ٠عشفٙب فّٓ ال
٠عشفٙب الّ٠ىٓ أْ ٠سعذ ف ٟاٌح١بح ٚإْ عشف ٌغبد اٌعبٌُ جّ١عب ٌ٘" :ٟغخ اٌىالَ اٌطّ١ت "
إٔسبْ
ا
ِٕٚز رٌه اٌ َٛ١عشفذ أْ أث٠ ٟحجٕ ٟأْ أو ْٛصبحت أخالق ط١جخٌٚ ،سبْ ط١تٚ ،سٍٛن ط١ت حز ٝأص١ش ف ٟاألخ١ش
٠حجٗ هللا ٠ٚحجٗ إٌّبط.
 .وببا ٌُ ف ُض ً الورر وٌوورُ
باألخالق ٌسمو ذ ْكرهُ
والمر ُء
ِ

ا لكاتب –األستاذ بلغزالي-

=========================================================
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األسئلـــــــــــــــــــــــــــــــة

البناء الفكري(6ن)

tio

 -5اشرح ماٌلً :تحلّقنا  /أسال نا.
البناء اللغوي(4ن)
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-1اوترح عنوانا مناسبا لل ّنص .
 ً -2أي ترة كان أمٌن ٌجتمع مع أبٌه كثٌرا؟
-3ما هو السؤاض الذي طرحه األب على ابنه ؟
-4ماذا أراد أن ٌع ّلم األب إبنه.

 -1ما هو النمط المستخدم ً ال ّنصّ ؟
 -2انقض البٌت الشعري وس ّم شطرٌه.
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البناء الفني2(:ن)

عالمات الووف الموجودة

y-

- 1أعرب ما تحته خط ً ال ّنص  :العشاء ٌ-طرح.
 -2استخرج من ال ّنصّ نعتا حقٌقٌا وبٌن منعوته
-3استعن باضسند لتمأل الجدوض اآلتً:
اســـم موصوض
فــمــٌر متــــصض
ـــــــعـــــض مــــاض
ٍ

الوضعية اإلدماجية08(:ن)
السند :أوصانا هللا عزوجض ،ورسوله صلى هللا علٌه وسلم ببر الوالدٌن.
التعليمة :اُوزت نصا ال ٌقض عن عشرة أسطر توفح ٌه كٌف ٌجب أنّ نبر والدٌنا محترما عناصر تصمٌم نص .
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