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 في مادة اللغة العربية خيراختبار الثالثي األ

 السند:

وعرة فثقل المعيشة يتحملـه الجميع ، ,قاسية وتضاريَسحياة البدو هنا كحياة النمل كلها تحد دائم لطبيعٍةإّن
، فيوميات البدوي هنا ال تختلف  األجدادو يتقاسمون تبعاته ، و هم متشبثون بالعادات و التقاليد التي توارثوها عن 

و يزودها باألعالف التي توضع في  >>ةيبَ رِ الزَّ <<كثيرا عن بعضها ، فهو يخرج صباحا يتفقد ماشيته داخل ما يعرف 
دوره في الرعي فإنه ما من يكون و أ،  أمهاتهاو يقوم بعزل الخراف عن  >>روَ جْ المَ <<حوض حديدي خاص يعرف 

يوم كامل ، و يرافق القطيع عبر الفيافي على مسافات طويلة قد تتعدى عشر كيلومترات ، و منهم  نةؤويأخذ معه م
على  ةدوار الحياأ، و يتبادل الجميع  األسبوعية األسواق أيامالمدن القريبة لقضاء احتياجاته خاصة  إلىمن يسافر 

فن ببعض المهام الجانبية لَّ كَ البنات فيُ  أما، و األبناءاية يقمن بخدمات المطبخ و رع هنّ فإنّ سوة النّ  أماالسنة ، و  أيام مرّ 
 بالخيمة و بمحيطها القريب  . أساساالمرتبطة 

ة و بقايا ــات الفالحيــــعلى امتداد المحط َألُّ الد ؛ حيث الكَ ــغرب الب إلىرحلة الصيف التي تقودهم  إن
ما  سرعان، لكن الون بأثمان باهظةأجرها الموّ ـالتي يست >>ة يدَ ِص الحَ <<ما يعرف  أوحصاد المزروعات الموسمية 

 ، و كلهم أمل في فجر عام جديد بوادره الجليلة تلوح  األولمرتعهم  إلىبعد انقضاء الصيف  أدراجهميعود الجميع 
 رع .رع و إدرار الضّ السماء بغيث نافع لسقاية الزّ  ما جادتكلَّ 

نسقا جميال من البساطة و التعايش مع كل المتغيرات في تحد  د حياة البدو الرحل بوالية األغواطو تجسّ 
 و عزيمة ثابتة في مواجهة الحياة تحت شعار :صارخ لعوامل الطبيعة و المناخ و في صبر دائم 

 ُخشونَةُ َعْيِشي ِفي البَْدِو أَْشَهى                       إِلَى نَْفِسي ِمَن العَْيِش الظَِّريفِ        

   ألولى:الوضعية ا

 .لنص لن وِ عنْ -1
 ما هي المهام التي يقوم بها البدوي كل يوم صباحا ؟-2
 غرب البالد صيفا ؟ إلى لماذا يتنقل البدو-3
  .المطر –النص : العشب  داخلمعنى المفردتين عن  ابحث-4
 وى عليها النص ؟ ما القيمة التي انض-5

 الوضعية الثانية : 

 .و بين نوعه .حدد المحسن البديعي الوارد في الفقرة الثانية -1
 .استخرج من النص صورة بيانية و بين نوعها -2
  .كتابة عروضية و حدد قافيته الوارد في النص لشعرياكتب البيت ا-3

 الوضعية الثالثة : 

 عرب ما فوق الخط .أ-1
 .يا  –عسى  –لو  الكلمات التالية :  فاموظالبدوي بجمل من إنشائك  عبر عن حياة-2

جل كر جديا في ركوب قوارب الموت من أيفمقتنع تماما وفي نقاش لك مع زميلك اكتشفت أنه  الوضعية اإلدماجية:
 الهجرة سرا إلى أوربا.

 . ,فسر له سبب الخطورة وادعم كالمك بالشواهد ادحض فكرة زميلك و أقنعه بخطورة ما يفكر فيه  التعليمة :
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يومنةنةمممؤوؤو معه ميأخذ معه م
المدالمدن القرإلىإلىفر  يسافر 

اأماة ، و السنة ، و   نسوة ّالنالنّأ
بالخيمة و بمحيطبالخيمة و بمحيطهساسا

ف التي تقود الصيف التي تقودهم 
<ما يعرما يعرف أوأومية موسمية 

مرإإلىء الصيف  انقضاء الصيف 
رع و إدررع و إدرار الّ الزسقاية الّز

األغووالية األغواط نسقا جمة
و عزيمةو عزيمة ثابتةائم صبر دائم 
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