
                                                                                                                        ::متوسطةة  220188//220177  ::الدراسيةة  السنةة
                                                                                  المستوى : األولى متوسط     ننااالمدة: ساعتت

في ماّدة اللّغة العربيّةثالثي الثالث اختبار ال
نَُد :       السَّ

 هيا مبتسما بوروده الباهيهاز .....طرق الربيع أبواَب الشتاء
 وأشرق الصبح إشراقة زاهيه...وفُِتحت جفوُن الليل الطويل

 َة سماٍء عاليٍة صافيهــــــــــــزرق....سطعت خيوط الشمس مبرزًة 
 هلق أبواب شتائي الباكيـــوأغ ....أفراَحه الغاليةجاء الربيع و 

 بدعة الصانع الخالق الباقيه.....نٍّ ـــــة فـــــشــــا بريـــــوزّين ظهَره
 على أكتاف الجبال العواليه.....بسط الربيع صنوف ألوانه

 بكرة وأمسيه تغّردعصافيٍر ......وأطرب سمع عاشقيه بأنغام
 ريحه شافيه ذهبيّ من نرجس ....امــــــــورده بوساقي ـــــن بــــــوزيّ 

 قطوُف وجنتها رّمانة دانيه.....أقبل عروس تضحك باحتشام
 هـــــــائل حّب دافيـــــــو رســــــيتل....د الفصول مبتهجاــــبل سيّ ــــأق
 ال ببدعة خالقها الساميهـــأه....ول وزينِتهـــروس الحَ ــــال بعـــأه

كمال دريدي: للشاعر 

 -------------- األسئلــة ---------------
                 البناء الفكرّي :  ( 06 ن )                   

 ن) 1.5(؟   كشفت الشمس  ماذاعن   �  �     ن)1.5(        . فكرة عامة للنص عض � ��         
      ن)1(ظهرها "     ما المقصود بقول الشاعر "و زّين    ��           
 ن) 1(    ≠ ساترة،      ≠أدبرَ :     سندهات أضداد الكلمات التالية من ال    ��           
 ن)1(=     أنواع =     ،  السنة   من السند: هات مرادف الكلمات التالية    ��             

                البناء اللغوّي : (04 ن )           
ن)     1(                        تغّرد   -          ذهبيّ  -: السند في  أعرب ما تحته خطّ � �       

 ن)02(        حاال -مفعوال مطلقا  - معهمفعوال  -مفعوال به  - :السند استخرج من    ��          
 )ن02:( الفنيالبناء                      

 ن)1( . ل إجابتك؟ علّ ماهو أسلوب النصّ   � ن)1( . محسنا بديعيا مبينا نوعهالسند  استخرج من   ��           
        ن)80( الوضعيّة اإلدماجيّة :               .

 الغابة من أجمل المناظر الطبيعّية التي يقصدها الناس للراحة .  السند :  �          
اكتب نّصا منسجما من عشرة أسطر تتحّدث فيه عن الغابة مبّينا فوائدها و كيفية المحافظة             التعليمة : 	

 الوقف.عالمات  أسلوبا التوكيد والتعليل،محترمامفعوال ألجله و :عليها موظّفا
(التوظيف بلون مخالف أوتحته سطر)

بالتوفيق * 1/ 1الصفحة  * انتهى *
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