المستوى  :الرابع متوسط
المـــــــدة  :ســــــاعـتـــان

متوسطة  :محمد بولقرون عين الطويلة
الموسم الدراسي 2017-2016 :

اختبار الفصل الثالث في مادة اللغة العربية
النص :

ليست احملافظة عىل الزمن(أن يمل لكه ابلعمل) ،وأن تكون احلياة جدا ال هزل فهيا  ،فقد اكن
هذا هو املثل العىل يف القرون الوسطى  ،واكن خري الناس من جد ومل هيزل،وعبس ومل يضحك ،مث
اكن خري ما اته اليه دعاة العرص احلديث أن السور والضحك واللعب يف جزء معقول من الزمن
ينفع أكرث من اجلد الامئ والوقار املتواصل.
انام أريد أال تكون أوقات الفراغ طاغية عىل أوقات العمل  ،بل أريد أن تكون أوقات الفراغ
خاضعة حلمك العقل كوقات العمل  ،فاننا يف العمل نعمل لغاية  ،فيجب أن ترصف أوقات الفراغ
لغاية كذكل  ،اما لفائدة حصية اكللعاب الرايضية  ،واما لذلة نفس ية اكملطالعات العلمية أو الدبية ،
أما أن تكون لغاية يه قتل الوقت فليست غاية مرشوعة  ،لن الوقت هو احلياة  ،فقتل الوقت قتل
للحياة  ،فاذلين (ينفقون أوقاهتم) الطويةل يف املقايه والطرقات ال يطلبون اال هدر الوقت  ،كن
الوقت عدو من أعداهئم .
اجعل شعارك أن تسائل نفسك  :ماذا معلت يف وقت فراغك؟ هل كسبت صفة أو ماال أو
علام؟ ان اكن كذكل فقد جنحت واال حفاول دون (أن تك) واايك والفشل  ،فقليل من الزمن
ُيصص ك يوم ليشء معّي قد يغري جمرى احلياة  ،وجيعلها أقوم مما تتصور.
األسئلة:

البناء الفكري06:ن

 /1اقرتح عنواان مناس با للنص .
 /2هات مرادف اللكامت التالية  :عبس – طاغية – هدر.
 /3أعطى الاكتب مثاال عن قتل الوقت  .اذكره.
 /4مىت تكون الغاية من أوقات الفراغ مرشوعة حسب رأي الاكتب؟
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 /5احبث عن أضداد ما ييل من النص  :االهامل  -املؤقت.
البناء الفني02:ن

 /1ارشح وس الصورة البيانية  { :اذلين ينفقون أوقاهتم }
 /2اس تخرج من النص  :تشبهيا – طباقا.
البناء اللغوي04:ن

 /1أعرب ما حتته خط يف النص.
 /2حدد وظيفة مابّي قوسّي.
 /3اجعل >>اجلد<< خمصوصا ابملدح و>> قتل الوقت<< خمصوصا ابذلم يف مجلتّي
مفيدتّي.
 /4اس تخرج من النص  :اس تفضيل – حمذرا منه.
الوضعية اإلدماجية08:ن

السند ( :ما من يوم ينشق جفره اال وينادي مناد  :اي ابن أدم أان خلق جدي ٌد  ،وعىل معكل
"حديث شريف"
شهيد  ،فاغتمن من فان ال أعود ليوم القيامة )
التعليمة :اكتب نصا من مخسة عرش سطرا تبّي فيه كيف تس تغل أوقات فراغك داعيا
اىل تقدير قمية الوقت .

أول العلم الصمت والثاني حسن االستماع والثالث حفظه والرابع العمل
به والخامس نشره
مصطفى لطفي المنفلوطي
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