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المستوى  22/05/2022:  التاریخ                                                                                اللغة العربیة:  المادة   
 2021/2022:  ةالدراسی السنة                                                                  متوسط : السنة األولى الدراسي

 المحروس للفصل الدراسي الثالثاإلختبار

 : دــالسن
النقي والّسماء  انھ فھو أجمل مكان توجد فیھ البساطة والجمال والھدوء والھواء العلیلیف وما أروع سكّ ما أجمل الرّ       

الّصافیة ، مناظر الطبیعة في الریّف خالّبة حیث المزارع الخضراء تفوح برائحة العشب الجذّاب والّزھور العطرة ، 
شمس الّصباح الجمیل الّتي تطٌل  وشروقلعصافیر جمیل صوت خریر الماء الجاري عبر القنوات یندمج معھ صوت ا

على األراضي الخضراء فتجعل منظرھا كالجنّة ، وما یزید في روعة المنظر تلك الحیوانات المتنقلة بین األعشاب لتمأل 
 بطونھا .

ة البسیطة وحزنھم واحد ، الحیا واحدةسكان الریف أناس یعیشون حیاة البساطة بكّل معانیھا بحیث أّن فرحتھم      
ویشربون القھوة والّشاي مستمتعین بھا كثیرا  )یتزاورون  (ویفتقدون من یغیب عنھم ، ومازالوا  تجعلھم یتمّسكون ببعض

. 
ً سعادتھم أن یجلسوا تحت األشجار       منقطع النّظیر ، یفترشون الحشائش المبلّلة بقطرات النّدى ، ثّم یذھب كٌل  جلوسا

إلى عملھ منھم من یسقي أرضھ ، ومنھم من یقطف الثّمار ، ومنھم من یرعى قطیعھ یقومون باألعمال الّشاقّة دوم كلل أو 
 ملل وال كسل ، أغلب طعامھم مّما تنتج أرضھم وحیواناتھم .

 : األسئلــة
 :  األولىالوضعیة 

 ھات فكرة عامة للنّص . - 01
 كیف اعتبر الكاتب الّریف ؟ - 02
 فیم تتمثّل سعادة أھل الریّف ؟ - 03
 . المتعبة،  یختلط: اآلتیتین  ھات من النّص مرادف الكلمتین - 04
 . الكسلھات ضد :  -05

 :  الوضعیة الثانیة
 ، جلوساً . وشروق ، واحدةأعرب ما تحتھ خط في النص :  - 01
 بیّن وظیفة الجملة الواقعة بین قوسین من اإلعراب . - 02
 " . أھل الریّف یشربون القھوة والّشاياستبدل الفعل في الجملة اآلتیة باسم فاعلھ : "  - 03
 . مرعى،  سما،  عاشبیّن أصل األلف اللّینة فیما یلي :  - 04
ھم یشربون القھوة والّشاي مستمتعین بھا  (المخاطب مع الّضبط بالّشكل :  حّول الجملة الواقعة بین قوسین إلى المفرد - 05

 . )كثیرا 
 د األسلوب اإلنشائي الّطلبي من غیر الّطلبي فیما یلي : حدّ  - 06

 ھل یعجبك جمنال الریف ؟  -/          ! ما أجمل الریف -              
 . )محسن بدیعي لفظي وسّمھ  (جملة مسجوعة  استخرج من النّص – 07

 :  الوضعیة اإلدماجیة
 زه في إحدى المنتزھات الطبیعیة رفقة عائلتك .تنللفي عطلة الّربیع  ذھبت  

 :  التعلیمة 
 أسرد لنا أحداث ھذه الّرحلة واصفا المناظر الّتي شاھدتھا موّظفا تشبیھا وحاال ، وذلك في فقرة ال تقّل عن عشرة أسطر.
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