إمتحان اللّغة العربيّة
للﺛﻼﺛﻲ الﺛ ّاﻧﻲ

سطة...........................:
متو ّ
الم ّدة:ساعتان

ﻲ
ﺻل ِ ْ
ِمﻧَ ﱠ
ﺻاتُ الت ﱠ َوا ُ
اﻹج ِت َما ِع ّ

سﻧد:
ال ﱠ

الموسم ال ّدراسﻲ2022/2021:

سط
المستوى:أولى متو ّ

ﺻات
وريﱠةً بﺷت ﱠى مجاﻻت الحياة،فهل لهذه المﻧ ّ
ﻲ ِ الحديﺛة َ
ﺿ ُر ِ
أﺻبحت مﻧﺻا ّتُ الت ﱠواﺻل اﻹجتماع ّ
سلبيّات؟وهل هﻲ مفيدة و ذات إيجابيّات؟
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َﻧعم،لها الع ِديد من اﻹيجابيﱠات،فهﻧاك من يستعملها ليطبخ،و البعض يستعملها ليدرس،و آخرون
يستعملوﻧها بطريقة سيّئة و غير مﻧاسبة،مما سيؤﺛّر سلبًا على أﻧفسهم.و ّ
إن اﻹدمان على مﺛل هذه اﻷﺷياء
سيﺻبح آفّة من اﻵفّات اﻹجتماعيّة و هﻲ مرض إﺿاعة الوقت.لذا عليﻧا الحرص فﻲ استعمالها،فهﻲ
ﺿا أن ﻧحسن استعمالها بﺷت ﱠى مجاﻻت الحياة.
الراحة الﻧﱠفسيﱠة .وعليﻧا أي ً
س ِبّ ُ
ب الكس َل،الخمو َل واﻧعدام ﱠ
تُ َ
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ﺻات الت ﱠواﺻل
لذا )يجب على ك ِّل فر ٍد أن يقوم بتﻧظيم وقته،من أجل أن يحسن استعمال مﻧ ﱠ
ﻲ ِ ليعيش حياة سعيدةٍ(مليئ ٍة بالﻧﱠجاحات.
اﻹجتماع ّ
اﻷسئلة:
]12ﻧقطة[
الجزء
اﻷولل
اﻷو
الجزء ّ
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الوﺿعية اﻷولى ]04ﻧقاط[
الخاص فﻲ فكرة عامة.
سﻧد بأسلوبك
 -01ل ِ ّخص مﺿمون ال ّ
ّ
سﻧد.
ﻲ ِ ذُكرتا فﻲ ال ّ
-02هات إيجابيﱠتان لمﻧ ّ
ﺻات التّواﺻل اﻹجتماع ّ
 -03ما الّذي وجب على ك ِّل فر ٍد أن يقوم به تﱡجاه وق ِته؟
 -04إﺷرح ما يلﻲ  :الخمول -سلبيّات  .ﺛ ّم و ّ
ظفهما فﻲ جملتان مفيدتان .
ﺿ ّرة – تعيسة .
 -05هات ﺿ ّد مايلﻲ من ال ّ
سﻧد  :سلبيّات – ُم ِ
سﻧد .
ﺻغ قيمة مستفادة من ال ّ
ُ -06
الوﺿعيّة الﺛ ّاﻧية ] 04ﻧقاط[
سﻧد طباقا ً و بيّن ﻧوعه .
 -01اِستخرج من ال ّ
الرياﺿة  ...الّتﻲ لها عدّة فوائد عليﻧا ...
 -02ﺿع عﻼمات الوقف والتّرقيم المﻧاسبة فﻲ ما يأتﻲ :ما أروع ّ
 -03أُظبُط الجملة اﻵتية بال ّ
ﺷكل التّام  :إ ّن العلم ﻧور .
سردي و الوﺻفﻲ من خﻼل ُمؤ ّ
ﺷراتهما .
 -04قارن بين الﻧّمطين ال ّ
الوﺿعيّة الﺛّالﺛة ]04ﻧقاط[
 -01أعرب ما تحته خ ّ
سﻧد .
ط فﻲ ال ّ
سﻧد :
 -02إمﻸ الجدول اﻵتﻲ اِﻧطﻼقا ً من ال ّ
ﻧاسخ

جملة مﻧسوخة

إسم إﺷارة

سﻧد،وغيّرما يجب تغييره .
ب )اﻷفرا ِد( فﻲ العبارة الّتﻲ بين قوسين فﻲ ال ّ
-03غيّر عبارة )فَ ْر ٍد( ِ
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اﻻلالجزء الﺛّاﻧﻲ

]08ﻧقاط[
]08ﻧقاط[

s

الوﺿعيّة اﻹدماجيّة اﻹﻧتاجيّة
 اِختر اِحدى الموﺿوعين :بلد المليون وﻧﺻف مليون ﺷهيد
اﻻول
الموﺿوع ّ
سياق :الجزائربل ٌد عظيم اِست ُ ْع ِمر ِمن ِق َب ِل اﻹستعمار الفرﻧسﻲِ ،ل ﱠ
كن أبﻧاءها دافعوا عﻧها.
ال ّ
سﻧدات:
ال ّ
سﻧد 01اِستُﺷ ِهد من أجل الجزائر مليون وﻧﺻف مليون ﺷهيد.
سﻧد 02حُبﱡ الوطن من اﻹيمان.
برزا ً أهميّة حُبﱡ
التّعليمةّ ِ :
حرر فقرة تتكلّم فيها عن تﺿحيات أبﻧاء الجزائر من أجل وطﻧهم ُم ِ
الوطن،مو ّ
ظفا ً ُمﺿافا ً إليه
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ﺷهر رمﺿان
الموﺿوع الﺛّاﻧﻲ
إن ال ّ
سياقّ :
ﺷهر الفﺿيل رمﺿان على اﻷبواب،فلم يبقى ّإﻻ أيّاما ً معدودة ليكتمل ﺷهر ﺷعبان.
ال ّ
سﻧدات:
ال ّ
الرحمة واﻹحسان والتّوبةِ ،لذا فعليﻧا اِغتﻧا ُمهُ فﻲ تأدية ال ِعبادات والعفو
سﻧد 01ﺷهر رمﺿان المبارك ﺷهر ّ
والتّسا ُمح.
وتتﺿاعف الحسﻧات
سﻧد 02ﺷهر رمﺿان ﺷهر الخير و البركة والغفران،ففيه تﻧزل رحمات ربّ ِ العالمين
ُ
وتُرفع الدّرجات وتُمحى الخطايا.
الرسول فﻲ ﺷهر رمﺿان.
ﻧزل القرآن الكريم على ّ
سﻧد 03أ ُ ِ
سرد فﺿائل ﺷهر رمﺿان.
التّعليمة :فﻲ فقرة ﻻتق ّل عن 12سطراً أ ُ ُ
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بإذن ﷲ
ُم َوفﱠقُون ِ
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