
 
الجمهوريّة الجزائريّة الّديمقراطيّة الّشعبيّة

 2018 يما .. تاريخ االجراء:                           متوّســـــــــــطة:     
  ة و نصف: ساعـالمــــّدة                 -بجاية  –مولود قاسم نايت بلقاسم  

 
                 المستـوى: الثّالث متوّسط   في مادة : اللّغة العربيّة        خيراأل امتحان الثّالثي 

 : ّسنــــــــــدال
تي ن الّ ف و المهَ الحرَ  منَ  ثيرَ الكَ  تقنونَ ادنا يُ جدَ أَ  من كانَ الزّ  قود منَ عُ  بلَ قَ      

َ أ ونَ بنُوا يَ انُ كَ فَ  ،همتُ ياليها حَ وم عَ قُ ت تَ كانَ    قيهمكل يَ اطة في شَ سَ في البَ  ايةً هم غَ كنَ ما
 نسجُ فسه و يَ ه بنَ نيتَ آ عُ صنَ يَ  ردُ الفَ  و كانَ .ادهم فرَ أَ  اتَ تشَ  عُ جمَ يَ  وَ  رّ و القَ  رَّ الحَ 

وق لى السّ إاج  يحتَ و الَ  ،امهعه لطعَ ا يزرَ انب مَ لى جَ إه حوك ثوبَ يَ  بيته وَ  فرشَ 
ن أبل ا قَ ننل و مدُ انا بَ رَ ا و قُ وادينَ ائر بَ ن سَ يدَ ا دَ هذَ  ته و كانَ اجَ من حَ  رَ دَ ا نَ  لمَ الَّ إ
 ..ةُ اهيَفَ ا الرَّ غزونَ تَ 

كثر أى نسَ نَ  ارعنَ د شَ ارة  فقَ ضَ الحَ  حوَ ى نَ ولَ نا األواتُ طَ ا خَ انَ د بدَ وم و قَ ا اليَ مَ أ    
 !هامَ عظَ أا سينا ومَ آى مَ حدَ إ ا و تلكَ يرنَ لى غَ عَ نا لاتكه من اآ ...ة ابقَا السَّ اتنَ مميزَ 

من  تهُ لفَ أا عمّ تها اهيَ انى في رفَ وَ  تتَ والَ ،ة يَّ الفطر ها اتميزَ نسى مُ  تَ َال عوبَ الشّ  نّ إ   
ت تَ ابارتها ا في حضَ ا بعيدً وطً ت شَ عَ تي قطَ د الَّ البَال  بعضَ  إنّ بل ،ني اطها المهَ نشَ 
 رد. ارة الفَ افر من حضَ ها الوَ نصيبَ  ةَ المهنيَّ  الَ عمَ األَ  اهجها لتعطيَ نَ في مَ  عُ وسَّ تتَ 
 ىرصة لكّل فتتاحة الفُ إلدان تعميم التّكوين المهني و البُ  ولقد قّررت بعضُ     

 ليعتمدؤهالته و استعداد الجسم و العقل مع مُ  و أكثر تتّفقُ  أن يتعلّم مهنةً  وشابٍ 
تزايدة التّعقيد. وأنشأت كذلك الكثير من وضاع الحياة المُ أجابهة على ما تعلّم في مُ 

وا ن ينضمُّ إف ،رجاتتعلّمين من كّل الدّ للمُ  تيحُ تي تُ ة ،الّ المراكز والمعاهد المتخّصص
رصتهم في رواج وا فُ يجدُ  متىو ، ون على  حياتهم العمليةوا بما يتعلمُ إليها يأمنُ 

 !وا بلدهم في كّل مرفق و ما أحوجنا إلى ذلك غنُ وق يُ السُّ 
 -بتصّرف  –قال وقلت  –أحمد الّسباعي                                                      

                ꞉مهــــــــــــــــــــاملا   
)ن06(:يـــــــــأقرأ نّص -أ
 ؟ للنّص ُصْغ فكرةً عامةً  -1
 ؟ هل كان عمل أجدادنا مقتصرا على األفراد أم الجماعات-2
 ؟ما هي أكبر مأساتنا في يومنا هذا   -3
 ال تتكاسل . - البرد :اشرح ما يلي من النّص  -4
 الوافر . –التّعقيد   :هات ضّد ما يلي  -5
 ما القيمة المستفادة من النص؟ -6
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قوموم عتتتَققُنننت تت تََكانَكانَ 
يجيوَوقققرّرََّو القو القََحرَََّّالح

ييحوحوك ثييََيته وبيته وَش
جتهته وََحححاجاجَمن حمن َحَرَدَ

..يةةَُُفاهيَ
بدد بَدَقَ تناطططوواتخخطَطََ ن ا خا َخَانَ انَ ق

علللننا للككااتكتكمن اه من اآ
االفطرتتتهاها اتاتمميزميَزُ ُم

لتيتي قطد الد الَََّالبالالبَالَََض
نصيةَََّّالمهنيالمهنيََّمالالعَمَ

ّّككلتيم التّّكوين المهنيكوين المهني
مؤهالته و اسؤهالته و استعدُم

ّععايدة التتزايدة التّّعقيدعقيد. وُ
ّمين من كلمين من كّل ال متعلّ

فرصرصتُوا فوا فُيجديجُدُمتى
!!لك 

–قال وقلتقال وقلت –
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ب- أتذّوق نصّ ــــي:(02ن)
.نوعه ا و بيّنْ ا بديعيً محّسنً من النَّص  استخرجْ  -1
الّصورة البيانيّة الواردة في العبارة اآلتية؟  سّم ثّم اشرح -2

فَاهيَةُ ننا قَبل أن تَغزُ مدُ و .....  "العبارة:            "  .ونَا الرَّ

قواعدَ  لغتـــي:(05) ج- أتعلّمُ 
ص.في النَّ  ما تحته خطٌّ  أعربْ  -1
.ن زمنه ومعناه اسم فعل وبيّ   - : الفقرة الثانية  من استخرجْ  -2
وحّدد عناصرها . استخرجها  ومن الفقرة  األخيرة جملة شرطية   
.َشرعنَا نَنَسى أكثر مميَزاتنَا السَّابقَة :الية حّدد عناصر الجملة التّ  -3

                                  - 
إنتــــــــــــــــاج المكتـــــوب:(07) د-

 .»وال  تلبس مّما تنسج  نتجُ ّمة ال تأكل مّما تُ ال خير في أُ  قالُ يُ «الّسند: 
 يفضلُ   أنّهُ  سمعت أخاك األكبر الذي أنهى دراسته الجامعية يقولُ  :الّسياق 

 فتصديت لهُ  ،من الحرف البسيطة  على أن يعمل بحرفةٍ أن يبقى بطاالً 
 ا عن رأيك في الموضوع. بّرً عم

التّعليمة :حّرر فقرةً  حجاجيةً  تعرض فيه رأيك محاوالً  اقناع األخ بأهمية 
فًا  مكتسبَاتك القَْبليّة،الّصناعات و الحرف التقليدية                  .ُمَوّظِ

                                             

هللا ولي التّوفيق                                              
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sمأتأتعلم مْأعربأعرب-m11جج--

منْْاستخرجاستخرج2
 الفقرة  األخيرمن الفقرة  األخير

صر الجم عناصر الجملة ال
                          -

ة الة ال تُر في أخير في أomُُُاج المكتــــــــاج المكتـــــوب ةةمّمّ
ألكبر اك األكبر الذي أنه

ممن ٍٍ بحرفةعمل بحرفٍةٍ
وع. 

يه رأيكض فيه رأيك محاو
ةلية لبْب َبباتك القاتك القَ ََاااتسبمكتسب
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