
 الجمهوريّة الجزائريّة الّديمقراطّية الّشعبّية
  2017ديسمرب   04  : تاريخ االجراء                          طة:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتوسّ      

  تان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ساعّدةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم                         -بجاية  –مولود قاسم نايت بلقاسم  
ابع متوسط               الرّ  :وىــــــــــلمستا               امتحان الّثالثي األّول يف مادة : الّلغة العربّية

    الّسند:   
اق نبعث من أعمَ ار يَ تيَ  لكَ  ايل  وليسَ وا إىل املعَ ال تصبُ  َعميقٍ  أرَاك  يف سَباتٍ باب مايل أيُّها الشّ    

فلم تُِقْم هلا وزنًا  ةالحقيقيَ  احلياةِ  قدرَ  تَ ،جهلْ  املستقبلِ  ي و آمالِ املاضِ  ك إىل ذكرياتِ زَ اد ليحفّ الفؤَ 
 غةِ واللّ  ينالدِّ  إّال حياةُ  ،وما احلياةُ  األممِ  منَ  الذي ترمي إليه كّل اُّمةٍ  يدالوح واهلدفُ  رضُ وهي الغَ 
  .    بنجاحٍ  الكمالِ  ى إىل معارجِ وترقَ  وتفوزُ  األممُ  فبها تسعدُ  والوطنِ 

 مِ للّتقدّ  فإنَّه عنوانٌ  والعملُ  ...اِجلدُّ  والوطنِ  ةِ واألمَّ  نالّديِ  كْن متبصرًا يقظًا متفانًيا يف خدمةِ      
يف  التسعَ  كَ ك ووطنَ أّمتك ودينَ  ما يدّنسُ  كلَّ   جتنبْ ،اِ  ها أعمالٌ ال تتبعُ   يف أقوالٍ وال خْري  والّنجاحِ 

  جمًدا جديًدا .  التليدِ  همإىل جمدِ  ، بل الواجب أْن تضمَّ اآلباء واألجدادِ  جمدِ  مِ هدْ 
فإنَّه ) ،واألجدادِ  اآلباءِ  (فال تتكْل على شرفِ ار األحرَ  ا حياةَ أْن حتيَ  تَ ا أردْ باب إذَ أيَّها الشّ     

ال  األمسِ  ،وطعامُ  )باألمسِ  هُ أكلتَ ( لك كطعامٍ  بالّنسبةِ  واألجدادِ  اآلباءِ  ك ،فشرفُ ليس من عملِ 
 والّلغةِ  الوطنِ  ُملبًيا يف سبيلِ  رًعامسْ  فقمْ  الفشلِ  عنوانُ  فإّن الكسلَ  والكسلَ  . إيّاكَ اليومِ  عَ  جو يسدُّ 

ُنوِط بكَ واجبَ  لتؤديَ  والّدينِ 
َ
  .              ك امل

فحافْظ على  ،ها إّال لئيمٌ  بدًال فله مزايا كثرية عليَّ ،ال جيحدُ وطِين  غي عنْ أيُّها الّشباب إينِّ ال أبْ    
     .واالزدراءِ  السُّخرية ِ ى ال بعْني ، فانظْر هلما بعني الّرضَ ما عارٌ عنهُ  ك، فاخلروجُ ك وعلى أمتِ وطنِ 

                راجي)جريدة البصائر.(عيسى بن محمد الدّ                                                 
  :األسئـــــــــــــــــــلة
 نقاط)06:(البناء الفكري

 للّنص. عامةً  هات فكرةً  - 1
 .احلقيقيةِ  باحلياةِ  الكاتبٌ  ماذا يقصدٌ  - 2
 حرًا. شَ أْن تعي ماذا تفعل إذا أردتَ  - 3
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 .اءرَ زدِ الا –ظًا قِ يَ  -اشرْح ما يلي:   - 4
 .امُ االحرتِ  - هاْت من الّنص ضدّ ما يلي مثّ وظّفه يف مجلة مفيدة:  - 5
 ك.إجابتَ  إىل أّي فّن نثرّي ينتمي هذا الّنص عّللْ  - 6

 (نقطتان)البنـــــــاء الفـــــــــــــّني:
 .يبّ ده األَ انية أسلوبًا إنشائيا وبنيَّ غرضَ استخرْج من الفقرة الثّ  -1
  .  مثّ اشرحهاالواردة يف هذه العبارة  بيانّية الّصورة ال سمِّ  -2

  "."ِاجتنْب كلَّ ما يدّنُس أّمتك وديَنك ووطَنَك التسَع يف هْدِم جمِد اآلباء واألجدادِ 
  نقاط)04:(البنـــــــــاء اللّــــــــــغوي  - ج

 أعرْب الكلمتني املسطّرتني إعرابا تاًما. - 1
 من اإلعراب يف الّنص؟ قوسني ما حمل اجلملتني الواقعتني بًني  - 2
 استخرْج من الّنص مجلًة تقّدم فيها املبتدأ عن اخلرب وجوبا مبّينا الّسبب. - 3

  نقاط)08(الوضــــــــــــــعّية اإلدماجيــــــــــة: 
  ."حِ ها الّصالِ ي شبابِ فِ  ةِ األمَّ  :  "عّزةُ ياقالسِّ 

ا        ا تشبيهً موظّفً  أسطرٍ  عشرةِ عن  ال يقلّ  نشائيٍّ إ وّسع هذه الفكرة يف موضوعٍ : الّتعليمة
  ا .ا جمازيًّ ا وتعبريً بليغً 

  

  وفيقواهللا ولي التّ                                             
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 الجمهوريّة الجزائريّة الّديمقراطّية الّشعبّية
  2017ديسمرب   06  : تاريخ االجراء                                طة:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتوسّ      

  تان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ساعّدةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم                         -بجاية  –مولود قاسم نايت بلقاسم  
                 ابع متوسطالرّ  وى:ــــــــــلمستا         امتحان الّثالثي األّول يف مادة : الّلغة العربّيةتصحيح 

نبعث من ار يَ تيَ  لكَ  ايل  وليسَ وا إىل املعَ ال تصبُ  َعميقٍ  يف سَباتٍ   باب مايل أرَاكأيُّها الشّ      الّسند:   
فلم تُِقْم هلا وزنًا  ةالحقيقيَ  احلياةِ  قدرَ  تَ ،جهلْ  املستقبلِ  ي و آمالِ املاضِ  ك إىل ذكرياتِ زَ اد ليحفّ اق الفؤَ أعمَ 

 والوطنِ  غةِ واللّ  ينالدِّ  إالّ حياةُ  ،وما احلياةُ  األممِ  منَ  الذي ترمي إليه كّل اُّمةٍ  يدالوح واهلدفُ  رضُ وهي الغَ 
  .    بنجاحٍ  الكمالِ  ى إىل معارجِ وترقَ  وتفوزُ  األممُ  فبها تسعدُ 

وال  والّنجاحِ  مِ للّتقدّ  فإنَّه عنوانٌ  والعملُ  ...اِجلدُّ  والوطنِ  ةِ واألمَّ  نالّديِ  كْن متبصرًا يقظًا متفانًيا يف خدمةِ      
اآلباء  جمدِ  مِ يف هدْ  التسعَ  كَ ك ووطنَ أّمتك ودينَ  ما يدّنسُ  كلَّ   جتنبْ ،اِ  ها أعمالٌ ال تتبعُ   يف أقوالٍ خْري 

  جمًدا جديًدا .  التليدِ  همإىل جمدِ  ، بل الواجب أْن تضمَّ واألجدادِ 
فإنَّه ليس من ) ،واألجدادِ  اآلباءِ  (فال تتكْل على شرفِ ار األحرَ  ا حياةَ أْن حتيَ  تَ ا أردْ باب إذَ أيَّها الشّ     

. اليومِ  عَ  جو ال يسدُّ  األمسِ  ،وطعامُ  )باألمسِ  هُ أكلتَ ( لك كطعامٍ  بالّنسبةِ  واألجدادِ  اآلباءِ  ك ،فشرفُ عملِ 
ك واجبَ  لتؤديَ  والّدينِ  والّلغةِ  الوطنِ  ُملبًيا يف سبيلِ  رًعامسْ  فقمْ  الفشلِ  عنوانُ  فإّن الكسلَ  والكسلَ  إيّاكَ 

ُنوِط بكَ 
َ
فحافْظ على  ،ها إّال لئيمٌ  بدًال فله مزايا كثرية عليَّ ،ال جيحدُ وطِين  غي عنْ الّشباب إينِّ ال أبْ . أيُّها امل

         .واالزدراءِ  السُّخرية ِ ى ال بعْني ، فانظْر هلما بعني الّرضَ ما عارٌ عنهُ  ك، فاخلروجُ ك وعلى أمتِ وطنِ 
                        راجي)جريدة البصائر.محمد الدّ (عيسى بن                                            

 نقاط)06:(البناء الفكري    األسئـــــــــــــــــــلة:
 ن01دعوة الشباب اىل خدمة الوطن و االعتزاز به.    :عامًة للّنص فكرةً  -1
غِة والوطِن فبها تسعُد األمُم وتفوُز وترَقى إىل معارِج واللّ  ين، حياُة الدِّ يقصٌد الكاتٌب باحلياِة احلقيقيةِ  -2

 ن01الكماِل بنجاٍح.    
 ن01 .فال تتكْل على شرِف اآلباِء واألجدادِ   حًراشَ إذا أردَت أْن تعي -3
 ن01االحتقار =اءرَ االزدِ  –فطنا    =يَِقظًا   -:  ما يلي شرح -4
 ن0.5االزدراء   ≠االحِرتامُ  -ضدّ ما يلي يف مجلة مفيدة:  -5

  ن0.5 و التقدير ملعلميه . االحرتامعلى طالب العلم أن يكن    :التوظيف
  ن01 اخلطبة .هذا الّنص إىل فّن ينتمي  - 6 
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 (نقطتان)البنـــــــاء الفـــــــــــــّني:

وا ال تصبُ  َعميقٍ  باب مايل أرَاك  يف سَباتٍ أيُّها الشّ  :أسلوبًا إنشائيا انية من الفقرة الثّ  جا استخر  -1
 ن01 الّنصح و االرشاد. هو يبّ دغرَضه األَ . استفهام و نفي ،نداء  :نوعه  .ايلإىل املعَ 

  .  مثّ شرحهاالواردة يف هذه العبارة  بيانّية الّصورة ال ميةسمّ ت -2
  "."ِاجتنْب كلَّ ما يدّنُس أّمتك وديَنك ووطَنَك التسَع يف هْدِم جمِد اآلباء واألجدادِ 

     ن0.5شرحھا      ن0.5استعارة مكنية 
  نقاط)04:(البنـــــــــاء اللّــــــــــغوي  -ج
 الكلمتني املسطّرتني إعرابا تاًما. ابعر ا - 1

 ن01 .حال منصوب بالفتحة الظاهرة على اخره: مْسرًعاصفة جمرورة بالكسرة الظاهرة على اخرها. احلقيقَية:
 .اإلعراب يف الّنص  قوسني منحمل اجلملتني الواقعتني بًني  - 2

  ن01مجلة جواب الشرط ال حمل هلا من االعراب  )واألجدادِ  اآلباءِ  (فال تتكْل على شرفِ -
 ن 01  مجلة فعلية مبنية يف حمل جّر نعت )باألمسِ  هُ أكلتَ (-

 من الّنص مجلًة تقّدم فيها املبتدأ عن اخلرب وجوبا مبّينا الّسبب.اج استخر  - 3
    ن01  الّ ٳ :املبتدأ حمصور يف اخلرب ب ألنّ تقّدم املبتدأ وجوبا   :  والوطنِ  غةِ واللّ  ينالدِّ  حياةُ إالّ  احلياةُ  ما

  نقاط)08(الوضــــــــــــــعّية اإلدماجيــــــــــة: 
عن عشرِة   ال يقلّ نشائيٍّ إ وّسع هذه الفكرة في موضوعٍ : الّتعليمة   ِة ِفي شباِبها الّصاِلِح.""عّزُة األمَّ   :السِّياق

  أسطٍر موظًّفا تشبيًها بليًغا وتعبيًرا مجازيًّا .

  :مراعاة ما يلي

  المالءمة
  المنتج توسيع فكرة

  المنتج  يتناول دور الّشباب الصالح  في تحقيق عّزة األمة 
  تشبيًها بليًغا وتعبيًرا مجازيًّاالمنتج يحتوي على األمثلة و الشواهد........... 

02.5  

  االنسجام
  األفكار مترابطة.  - المنتج مالئم للوضعية .

  02.5  المعجم اللغوي الموظف ينسجم مع الوضعية.

  سالمة اللغة
  توظيف قواعد اللغة سليم.  -   بناء الجمل سليم.

  02  عالمات الوقف مستعملة استعماال صحيحا.

  01  أصالة التناول و العرض.  اإلبداع و اإلتقان
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