
 متوسطة المجـاهــد 
 بن شويحة حمزة الحجيرة  

 متوسط ثانيةالمستوى: ال
 الثالث اختبار الث��ثي

 ةـــالعربية ــــاللغفي  
  1439 شعــــبان       يــوم  
 2018مـاي       الموافق لـ:  

   ساعــــــتانالمــدة : 
        النص:

، فمّرت العاصفة ولم جذوعها وأغصانها تأحنت األشجار وعندما هبّت العاصفة دّوى صوتها عاليا، خاف     
غضبت العاصفة وأخذت تدور حول الحقول مزمجرة متوّعدة  أو تخريب الحقول. تتمكن من اقتالع األشجار،

، أيتها العاصفة يس كذلك؟ ضحكت األشجار وقالت: الوصرخت: أيتها األشجار إنك تنحنين احتراما لي، أل
لم تأبه األشجار  .: انتظري وسترين كيف سأحطمكدةفادى جنونك. زأرت العاصفة متوعّ تنفعل ذلك كي نإنّما 

 تتمكنْ ها لم عادت العاصفة وأطلقت كل غضبها لكنّ ى التراب، يل بأغصانها علـالعاصفة، وظلت تم اتبتهديد
 . األشجار من اقتالع

لي لماذا تلوين لي ها األشجار قو: أيتسّر التصاق األشجار باألرض فسألتحاولت العاصفة أن تعرف       
كي ال  في األرض ني أهمس في جذوري أن تضرب عميقا أغصانك باتّجاه األرض؟ أجابتها األشجار: إنّ 

تستطيع أعتى الرياح والعواصف أن تقتلعني وأصغي لحكمة الجذور وهي تقول: الذي جذوره عميقة في 
، فرفعت األشجار رؤوسها وعادت تستقبل العصافير ال يمكن اقتالعه. عندئٍذ رحلت العاصفة بعيدا األرض

 (بتصرف) مذكرات رشاد أبو شاور                                             ص أغصانها وأوراقها مع النّسائم الرقيقة.رقِ وتُ 

 األسئلــــــــة
                                                  نقاط]                                                    06: [البناء الفكري 

 في النص حوار، اذكر طرفيه.ـ  1
                                                                             صت األشجار من دمار العاصفة؟ـ كيف تخلّ  2
                                                               ران قسوة العاصفة.استخرج من النص عبارتين تصوّ   ـ 3
 ما الدرس المستفاد من هذه القصة؟ ـ 4
 .همس، أ تفادىنالكلمتين اآلتيتين:  اشرح ـ 5
                                  ]                                                                      نقطتانالبناء الفني: [  

                                    " دةزأرت العاصفة متوعّ  " في العبارة اآلتية:الواردة الصورة البيانية  اشرح ـ1
 .نوعه بينأسلوبا إنشائيا واستخرج من النص ـ  2
نقاط]                                                                                                      04البناء اللغوي: [ 

 أعرب ما تحته خط في النص.ـ  1
 وآخر للجواب.حرف استفهام  -: أاستخرج من النصـ  2

 اذكر وزن كل منهما.فعال مجّردا وآخر مزيدا و -ب                            
 فعال معتال ناقصا وأسنده إلى ضمائر المؤنث في األمر. ـ جـ                            

نقاط]                                                                                                08الوضعية اإلدماجية: [
 د التام.للثقة بالنفس هو االستعدا األساسي, والمفتاح األساسي للنّجاح هو الثقة بالنفس المفتاحإّن  :ــدالسنــ

ووضع توفير أسباب النجاح  بضرورة الءكفيها زم نصحت-عشرة أسطر نم -توجيهية فقرة اكتب  لتعليمة:ا
 .  مفعولين تعدّى إلىاسم تفضيل وفعال يوموظفا  وعدم اليأس لتحقيق األهداف النفسفي الثقة 

 التوفيق للجميعب
 

 األستاذ: صالح محداديإعداد 

 
تتمتتمكن م

وصرخوصرخت:
نننفعل ذلفعل ذلك كننّّمإنإنّّما ما 

العاصالعاصفة،اتاتدبتهديد
. األشجاراألشجارالعاقتالع

 العاصفة أنولت العاصفة أن تعر
ّ األرض؟ أججاه األرض؟ أجابته

والعواصفلرياح والعواصف أن
ٍ. عندئذالعه. عندئٍذ رح رحلت ا

ّّسسسع النقها مع النسائم السائم الرقيقة

األ
                                        

                       صفة؟
            عاصفة.وة العاصفة.

                                     
     ""عععدةدةّة متوععاصفة متوع

                                      

                               
en التام.
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