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  وھران : الوالیة

  األستاذ بلغزالي أمین:إعداد

  في مادة اللغة العربیة للثالثي الثالث األول الفرض                                       
  
  

    ===============================================: =صــــــــالنـــــّ 
  .طالعنا العلم  بجدید،وما أجمل ذلك الجدید إذا كان یحقق لإلنسانیة الرفاھیة والصحة في كل یوم یُ 

  منذ نشأة اإلنسان، یرثھ جیل عن جیل فیحذقھ ویزید علیھ ویكتشف بفضل  ر مستمرّ والعلم في تطوّ 
  .المعرفة د السبیل لظھور جھود أخرى في میادین ذلك أشیاء جدیدة تمھّ 

   واالختراعات االكتشافاتت ة وتطورت الحضارات وتمّ مت البشریّ ولوال تظافر ھذه الجھود لما تقدّ 
  .التي أدت إلى ما نشاھده الیوم في مجاالت الحیاة المختلفة

ة جمعاء فالنجاح یبقى یحسن التصرف مع العلوم ویتجھ بھا نحو تحقیق سعادة البشریّ ما دام اإلنسان و
                                                                                                                             .ر هللا،ال قدّ وتكون شقاوة یستحیل وباال على الجمیع ن العلمإما إذا أخدبھا االتجاه المعاكس فحلیفھ ، أ

                                           ========== )التعلیم األساسي  مالعربیة القدیكتاب اللغة === = = = == = (===========
  ةـــــــــــــــــــــــــــــــاألسئل        

  فھم المكتوب                                  
  )ن6( :الوضعیة الجزئیة األولى

  .للنص اعنوانا مناسبھات -1                        
  ؟كیف یكون جدید العلم جمیل-2                        
  .؟متى تحقق العلوم سعادة البشریة جمعاء-3                        

  ؟المعاكس الذي قصده الكاتب  االتجاهما ھو  -4                        
  .وباال - السبیل  :التالیةاشرح الكلمات - 5                         

  
 )ن4(:ةالثانیالوضعیة الجزئیة 
  .العلمإن –ما دام اإلنسان  -:  ما تحتھ خط أعرب-  1                        

 
  :سبب كتابتھا في الكلمات اآلتیةبین ح نوع الھمزة ووضّ  – 2                        

                       
  )جمعاء  -نشأة (                                                 

     )ن2(:الوضعیة الجزئیة الثالثة
 .النصنوع  أذكر- 1                     
  ؟القمریة )ال( استخرج من النص كلمتین فیھما-2                        

  .نوعھ نطباقا وعی:النصمن  استخرج-3                        

  المكتوب  إنتاج                               
 )ن8(:اإلدماجیةالوضعیة 

              عصًرا بعد عْصرة من أجل ذلك الذي أوصل اإلنسان إلى ما وصل إلیھ في التقدم العلمي ھو تعاون البشریّ  إنّ :السند
                                       .العلميد آبائھم فیھا واجب أبناء الجزائر المجاھدة إلرجاع مج حأسطر توض ةتتجاوز ثمانیال  فقرة باكت: التعلیمة

  :یلي  اموظفا م
 .الترقیممع احترام عالمات  فعل مبني للمجھول ،ونائب فاعل

  
  .)مقّدمة، عرض، خاتمة( عناصر الّنص اإلنشائي مراعاةمن  البدّ  :مالحظة

  .مع التنظیم إجباريالتاریخ الھجري             
   ==بالتوفیق للجمیع==                                                                                                   
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