
  ة غة العربيّ إمتحان اللّ   :...........................طةمتوسّ 
  انيالثّ للثالثي 

 2022/2021:راسيالموسم الدّ 

  طأولى متوسّ :المستوى  ساعتان:ةالمدّ 
  يّ اعِ مَ تِ اإلجْ ل ِاصُ وَ التَّ  اتُ صَّ نَمِ                                    :ندالسَّ 

          ّ ات ى مجاالت الحياة،فهل لهذه المنصّ بشتَّ  ةً يَّ ورِ رُ ضَ  الحديثة اإلجتماعّيِ واصل التَّ  تُ أصبحت منصا
  ات؟ات؟وهل هي مفيدة و ذات إيجابيّ سلبيّ 

ات،فهناك من يستعملها ليطبخ،و البعض يستعملها ليدرس،و آخرون يد من اإليجابيَّ لها العدِ عم،نَ           
اإلدمان على مثل هذه األشياء  و إنّ .ا على أنفسهمسلبً ر ئة و غير مناسبة،مما سيؤثّ يستعملونها بطريقة سيّ 

لذا علينا الحرص في استعمالها،فهي .و هي مرض إضاعة الوقت ةات اإلجتماعيّ من اآلفّ ة سيصبح آفّ 
  .ى مجاالت الحياةنحسن استعمالها بشتَّ  نا أوعلينا أيضً .ة فسيَّ احة النَّ وانعدام الرَّ  الخمولَ ،الكسلَ  بُ بِّ سَ تُ 

واصل ات التَّ أن يقوم بتنظيم وقته،من أجل أن يحسن استعمال منصَّ  فردٍ  يجب على كلِّ (لذا           
                                                                  .جاحاتبالنَّ  مليئةٍ )ليعيش حياة سعيدةٍ  اإلجتماعّيِ 

                                                                                                              :األسئلة
  ]نقطة12[  األول      الجزء

                                                                                    ]نقاط04[ الوضعية األولى 

ص مضمون الّسند بأسلوبك الخاّص في فكرة عامة - 01 .                                                 لّخِ

.                                            هات إيجابيَّتان لمنّصات التّواصل اإلجتماعّيِ ذُكرتا في الّسند- 02

قتِه؟                                                         ما الّذي وجب على كّلِ فرٍد أن يقوم به تُّجاه و - 03

.                                        ثّم وّظفهما في جملتان مفيدتان . سلبيّات  -الخمول: إشرح ما يلي  - 04

                    .                              تعيسة  –ُمِضّرة  –سلبيّات : هات ضّد مايلي من الّسند  - 05

.                                                                                 ُصغ قيمة مستفادة من الّسند  - 06

]                                                                                        نقاط 04[ انية الوضعيّة الثّ 

.                                                                       اِستخرج من الّسند طباقاً و بيّن نوعه  - 01

... الّتي لها عّدة فوائد علينا ... ما أروع الّرياضة :ضع عالمات الوقف والتّرقيم المناسبة في ما يأتي  - 02

.                                                            ّن العلم نور إ: أُظبُط الجملة اآلتية بالّشكل التّام  - 03

.                                             قارن بين النّمطين الّسردي و الوصفي من خالل ُمؤّشراتهما  - 04

                                        ]                                                  نقاط04[  الوضعيّة الثّالثة

.                                                                                أعرب ما تحته خّط في الّسند  - 01

  : إمأل الجدول اآلتي اِنطالقاً من الّسند  - 02

  إسم إشارة  جملة منسوخة  ناسخ
      

  .وغيّرما يجب تغييره ،في العبارة الّتي بين قوسين في الّسند) األفرادِ ( بِ ) فَْردٍ (غيّر عبارة - 03
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  ]                                                                نقاط08[  االل

]                                                                        نقاط08[      ة اإلنتاجيّةالوضعيّة اإلدماجيّ 
:                                                                                        اِختر ِاحدى الموضوعين  -

                                         بلد المليون ونصف مليون شهيد                         الموضوع االّول
.                       دافعوا عنهاِلكنَّ أبناءها ،بلٌد عظيم اِستُْعِمر ِمن قَِبِل اإلستعمار الفرنسيالجزائر :الّسياق

                                                                   :                                           الّسندات
.                                                  اِستُشِهد من أجل الجزائر مليون ونصف مليون شهيد  10سند

                            .                                                        ُحبُّ الوطن من اإليمان 02سند
ر فقرة تتكلّم فيها عن تضحيات أبناء الجزائر من أجل وطنهم ُمبِرزاً أهميّة : التّعليمة ُحبُّ حّرِ
  موّظفاً ُمضافاً إليه،الوطن

  شهر رمضان                                                                                    الموضوع الثّاني
.              فلم يبقى إّال أيّاماً معدودة ليكتمل شهر شعبان،إّن الّشهر الفضيل رمضان على األبواب :الّسياق

                                                                                                             :الّسندات
ِلذا فعلينا ِاغتناُمهُ في تأدية الِعبادات والعفو ،الّرحمة واإلحسان والتّوبةشهر رمضان المبارك شهر  01سند

.                                                                                                            والتّساُمح
وتتضاعُف الحسنات  العالمين ففيه تنزل رحمات ربِّ ،شهر رمضان شهر الخير و البركة والغفران 02سند

                                                                                  .وتُرفع الّدرجات وتُمحى الخطايا
.                                                      أُنِزل القرآن الكريم على الّرسول في شهر رمضان 03سند

  .سطراً أُسُرد فضائل شهر رمضان 12في فقرة التقّل عن : ةالتّعليم

  

  

  

  

ُمَوفَّقُون بإذِن هللا                                                                                                                                                            
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