
المستوى: الثالثة متوسط           توسطة خليفي الزبير                                                       
اعة واحدة ـــدة : ســـــالم                                                               -جعافرة  -اوالد خليفة  

الفرض األول  في مادة اللغة العربية
السند: 
عادة ما يتصل بي الناس ، وحين أذهب إليهم ، أحمل معي كل أدوات اإلصالح ، فأفحص اآللة المعينة         

ذا سألني صاحبها : ، أمد يدي هنا وهناك ،أبحث عن ال شيء ، ويستغرق الفحص مدة غير قصيرة ، وإ
ألم تجد العطب بعُد ؟  أجيبه بعنف :  -
هذه مهنتي ، فدعني أعمل سأجده بعد حين . هذه اآلالت دقيقة التركيب .وأبعده عني ، أرجوك ، ال تقلقني    -

ألني أريد أن أصلح بمفردي . وأسأل نفسي ؛ أية قطعة هي تلك التي استوجبت اإلصالح ؟ وأعثر على سبب 
، وهنا آخر يغلي ثمن اإلصالح  العطب ؛ خيط صغير ابتعد عن مكانه قليال ، إذن علّي أن أبحث عن سبب
وألتفت إلى صاحب آلة الغسيل  !أستعمل عيني ألختار قطعة ما وأنزعها عن مكانها ، وأضعها في جيبي 

وأقول له : هناك قطعة مريضة ، ويسألني في فزع : وأين يمكن الحصول عليها ؟ فأحرك رأسي وأجيب :
تعلم أّن قطع الغيار غير متوفرة . -

!فيقول في حسرة : هذه مصيبة 
  فأتحسر معه : مصيبة حقا ! ولكن لدي قطعة أخذتها من صديق ، وإذا شئت ... فيقاطعني قائال :

فاآللة متوقفة  منذ مدة . ،طبعا أريد -
وعندئذ أملي شروطي ، إنها غالية 
!فيسرع بالجواب : سأدفع ما تطلبه 

وأخبره أنها في السيارة ، فأقوم بزيارة تفقدية للسيارة ، أخرج القطعة من جيبي وأريه إياها ... وتظهر       
ا ... يرضيني إلى أبعد حد ... في مقابل عمل بسيط ...ه ، وعلى وجهي حين أستلم منه مبلغالفرحة على وجه

-    60ص   – 1ج –سلوكية  صور -أبو العيد دودو     -.                    !مجرد عمل إصالحي
أقرأ النص قراءة واعية ثم أجيب على األسئلة

أوال: أفهم النص:
ن 01...........ما مهنة شخصية النص ؟ ما اآلفة التي يعاني منها ؟ /01
ن/01......................اذكر عبارة من النص تدل على هذه اآلفة ؟ /02
ن /01.........ة كثيرة  اذكرهاسلوك هذه الشخصية جسد صفات ذميم /03
ن /01.....................اذكر سببا دفعه إلى هذا السلوك (من النص) /04
ن /02...................اشرح المفردتين :       أفحص   /  العطب .  /05

ثانيا : أتعرف على قواعــــــــــــــــــــــــد اللغة :
ن 01.................أعرب ماتحته خط في النص  /01
ن 01...................استخرج من النص فعال ماضيا مبنيا على الفتح وبين السبب . /02
استخرج من الفقرة األولى : /03

 ن 01.........ب* عالمة وقف محددا وظيفتها            ن 01........أ* حرف معنى موضحا داللته  
ثالثا : أتــــــــــــــــــــــذوق الــــــــنص : 

ن 01......تأمل العبارة التالية  ( هناك قطعة مريضة   )   ما نوع الصورة البيانية ؟ اشرحها   /01
ن 01...................استخرج من الفقرة األولى أسلوبا إنشائيا وبين نوعه .  /02

ن 08................ رابعا : الوضعية اإلدماجية : 
السياق: تالحظ يوميا أن الحارس الليلي للمدرسة ، يرجع خلسة لينام في بيته حين يسود الظالم .

التعليمة : حرر موضوعا تبين فيه خطورة ما يقوم  به الحارس مقدما له نصائح كي يتخلص من هذه اآلفة 
بتوظيف مكتسباتك القبلية .

بالتوفيق للجميع                                                                                
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غالية  إنها غالية 
!!به تطلبه 

وم بزيارة تف فأقوم بزيارة تفقدية
 أستلم منه محين أستلم منه مبلغ
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