الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة
الموسم الدراسً2018/2017 :

متوسطة :نقادي الجٌاللً
المستوى:األولى متوسط

المـــــــــــــــدة :ساعتان

األول فً مادّة اللّغة العربٌة
إختبار الثالثً ّ
...........................................................
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الوطن من أجمل الكلمات التً تقال على اللسان ،وهو المكان الذي ولدنا فٌه وهو منشؤنا ومنشأ آبائنا وأجدادنا ،واإلنسان
مهما فعل وعمل سوف ٌرجع إلى وطنه ،وهذا لسبب واحد ال أقل وال أكثر أنك تحب وطنك
فهو جوهرة غالٌة الثمن  ،فٌه نحظى بالحب واألمان ،فٌه كان وجودنا ومنه أكلنا وبخٌراته صرنا شبابا ٌافعٌن ،و رحنا
نجوب الدنى معتمدٌن على أنفسنا ال نخشى المحن والخطوب الوطن نعمة من هللا ،فكما قدم لنا األمن واالستقرار والزاد ،
علٌنا بدورنا أن نكرّس حٌاتنا لخدمته والسهر لراحته ورد الجمٌل له  ،كما فعل أجدادنا الذٌن قدموا النفس والنفٌس السترداد
حرٌته المغتصبة غٌر مبالٌن بالموت والتعذٌب  ،فهو ٌمثل الروح الثانٌة التً تناغً أرواحنا ،وهمة وتاج ٌزٌن رؤوسنا ،
جمٌلة سماؤه نقٌة تربته  ،هو كالجنة فً األرض ،وسالمته هً سالمتنا وكل معتد علٌه معتد علٌنا ،فما أجمل الموت من
أجّله ألنه أهل للتضّحٌة ،فال ٌرتاح الوطن وال ٌستقر إال إذا صدق شبابه ونسائه ورجاله فً حبّه ،وأخلصوا فً تأدٌة
الواجب نحوه.
وطنً لو ُ
شغ ُ
ِلت بال ُخل ِد ع ّنه * * * نازعتنً إلٌه فً ال ُخل ِد َنفسً (أحمد شوقً)
(أستاذ المادة)

البناء اللّغوي(قواعد لغتً):

- 1أعرب ما تحته خط فً ال ّنص :التً -إلى وطنه.
 -2استخرج من ال ّنصّ ماٌلً:
اسما موصوال
نعتا حقٌقٌا أو سببٌا
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 -5اشرح ماٌلً :المحن  /نكرّ س.
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-1اقترح عنوانا مناسبا لل ّنصّ .
 -2كٌف ٌرى الكاتب الوطن؟
-3ماذا ٌمثل الوطن لنا حسب قول الكاتب؟.
-4متى ٌكون الشخص مخلصا لوطنه ؟
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األسئلـــــــــــــــــــــــــــــــة
البناء الفكري( فهم ال ّن ّ ):

ضمٌرا متصال

فعل ماض

y-

البناء الف ّنً ( تتوو ال ّن ّ ):

-1انقل البٌت الشعري و س ّم شطرٌّه .
 -2استخرج من ال ّنص تشبٌها وبٌّن أركانه.
الوضعٌة اإلدماجٌة:
السٌاو  :اإلنسان مرغم وبفطرته ٌحب وطنه وٌدافع عنه مهما حدث .
سند :وطنً إلٌك تحٌتً وسالمً  ..........الحب ٌغمرنً ٌزٌد هٌامً ( /الشاعر ماجد العثمانً)
ال ّ
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 -3ضع عالماث الترقيم المناسبت للمعنى في العبارة التاليت" :ما أجمل وطني فيه الخيّراث كلّها فأحب وطنك وال تكرهه "

ال ّتعلٌمة:اكتب نصّا م ن ثمانٌة أسط ر تصف فٌه وطنك ومدى حبك له ،موظفا فاعال ،ومحترما عالمات
الوقف.

 -بالتوفٌو للجمٌع -
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