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 في مادة اللغة العربية خيراختبار الثالثي األ

 السند:

والجمال والهدوء والهواء العليل البساطةفيه توجدأجمل مكانهوفما أجمل الريف ! وما أروع سكانه !
الجذاب  المزارع الخضراء تفوح برائحة العشب  حيث مناظر الطبيعة في الريف خالبة ,الصافيةالنقي والسماء 

يسقي النخيل واألشجار ويندمج معه صوت  عبر قنوات جميل صوت خرير الماء الجاري ,العطرةوالزهور 
التي تطل على األراضي الخضراء فتجعل منظرها كالجنة , وما يزيد في  الصباح الجميل شمس وشروقَ العصافير 

روعة المشهد تلك الحيوانات المتنقلة بين األعشاب تمأل بطونها خاصة الصغار منها التي ال هم لها سوى القفز 
 واللعب .

ده وحزنهم فرحتهم واح ,مناسبة بسطيجتمعون أل حياة البساطة بكل معانيها والريف أناس يعيشون  سكان
يستنكرون من ذلك و تجعلهم يتمسكون ببعض أكثر ويفتقدون من يغيب عنهم ولو نصف يوم البسيطة الحياة,واحد 
 . همكل صباح يتزاورون ويشربون القهوة أو الشاي مع بعض ألنهم

ندى البقطرات  المبللةيفترشون الحشائش الخضراء  صباحا تحت األشجار يجلسواسعادتهم أن        
ى ومنهم من يرع الثماريقطف منهم من منهم من يسقي أرضه و ثم يذهب كل إلى عمله, اإلفطاروجبة  نناولوويت

والفواكه   طعامهم اللبن والحليب والتمر والخضروات, غالب  ملل وأدون كلل  الشاقةاألعمال , يقومون ب قطيعه
 . صلباجسم اإلنسان الريفي  الدقيق الكامل لذلك تجد والخبز الذي صنع من الطازجة

 

   الوضعية األولى:

 .لنص لن وِ عنْ -1
 ماذا اعتبر الكاتب الريف ؟-2
 فيم تتمثل سعادة أهل الريف؟-3
  .متِعبة – يختلطالنص :  داخلمعنى المفردتين عن  ابحث-4
 ما نمط النص ؟-5
 وى عليها النص ؟ ما القيمة التي انض-6

 الوضعية الثانية : 

 .و بين نوعه .ا بديعي امحسن استخرج من النص-1
 التشبيه الوارد في النص . حدد -2
استخرج من النص أسلوبا إنشائيا وبين نوعه وغرضه .-3

 الوضعية الثالثة : 

 عرب ما فوق الخط .أ-1
 .كلمة تتضمن ألف تفريق وأخرى تتضمن ألفا لينة  عن النص ابحث داخل-2

 في عطلة الربيع ذهبت رفقة عائلتك للتنزه في الريف والتمتع بمناظره الخالبة .  الوضعية اإلدماجية:

 متبعا تقنية الوصف من العام إلى الخاص.المناظر التي شاهدتها  اصفااسرد أحداث هذه الرحلة و  التعليمة :
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amعة المشهد تلروعة المشهد تلك الح
لعب .

ريف أناس يعيشالريف أناس يعيشسكان
تجعلهم يتتجعلهم يتمسكوطةلبسيطة

ن ويشربونتزاورون ويشربون القه

تحت األشتحت األشجارلسويجلسوان
منهب كل إلى عملهذهب كل إلى عمله,

, غالبمللمللوأأن كلل دون كلل 
جسمكامل لذلك تجدق الكامل لذلك تجد
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