
 اجلمهور�ة اجلزائر�ة ادليمقراطية الشعبية
 ـ االضواووزارة الرت�يةالوطنية                                                                                  متوسطة: �مد الطاهر ضو 

 الفرض اثلا� للفصل اثلا� يف مادة اللغة العر�ية                                  املدة : ساعةمتوسط                ثانيةاملستوى:
 انلص:

انليازك أو األحجار السماو�ة � أجسام صلبة �سقط من الفضاء اخلاريج ىلع األرض، بأحجام �تلفة. وتأيت 

ن مصادر �تلفة؛ أهمها الكو��بات واملذنبات اليت توجد يف املجموعة الشمسية. وت�رث هذه انليازك م

يف ادلراسات اليت تتحدث عن أخطار انليازك، وما يم�ن أن �شلكه ارتطاماتها الكب�ة من �اطر ىلع احلياة 

 . األرض

وقد ثبت أن اتلقار�ر اليت �سجل أخطار انليازك مبالغ فيها بصورة واضحة. فانليازك لم �شلك خطرا يذكر ىلع 

ف�م من مرة سقطت فيها انليازك حول بالظواهر الطبيعية األخرى، ال ت�اد تذكر.  انلاس. وأخطارها مقارنة 

اسات يف وصف أخطار انليازك، فقد و� الوقت اذلي بالغت فيه ادلرانلاس ولم تصب منهم أحدا بأذى؟. 

أغفلت جانب ميضء من جوانب األحجار السماو�ة، وهو انلفع االقتصادي. فانليازك ذات فوائد مادية ال 

يم�ن حرصها، بداية من احلديد اذلي قدمته �انا للبرش�ة، إيل األحجار الكر�مة اليت �ستخرج من بعض 

ن جتارة انليازك �سهم بدور معروف يف تنمية بعض املناطق املهمشة يف . كما أ أنواع انليازك، اكلز�رجد واألملاس

 .العالم، إذ �معها الساكن املحليون و�بيعونها يلعيشوا ىلع ما �صلون عليه من جتارتها من أموال

 ابلناء الفكري: •

 ضع عنوان مناسب للنص .1
 ما � الفوائد املادية للنيازك؟ .2
 استخرج من انلص مرادفات اللكمات اتلايلة: قاسية، انلائية  .3

 ابلناء الف�: •
 ما نوع انلص؟ .1
 ما غرض االستفهام يف الفقرة اثلانية .2

 ابلناء اللغوي: •

 اكتب االرقام اتلايلة باحلروف  ثم إعر�ها .1
 ىلع األرض ، أ�رث من  20سقط 

 
                 ن��
ً
 علماء توجهوا ملاكن سقوط انل�ك 4   



 اهلمزة يف ما ي�: ميضء ، وسائلب� سبب كتابة  .2
 هذا احلدث يف فقرة صغ إيلك اجلدول اتلايل:  الوضعية االدماجية: •

  

 انلتائج املاكن الزمان احلادث
سقوط ن�ك 

  يف روسيا
 �شيليابنسك

يف الساعة السابعة 
 بتوقيت موسكو

 يفريف 15صبيحة 
2013 

يف 
 روسيا

شخص من بينهم  1,491إصابة أ�رث من 
 طفل. 200

آالف مب� يف مدينة  3ترضار أ�رث من 
�شيليابنسك باإلضافة ثلالث �طات توز�ع 

 للغاز
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


