
  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

        2017/2018 : السنة الدراسية      مديرية التربية لوالية غليزان          مالك بن نبي بوغيدن :متوسطة
  واحدةةساع : ــــــــدة المــــمتوسط                                       األولىالسنة لمستوى : ا  /

 مادة اللغة العربية  في األولالثالثي   األولالفرض  
 نص ال   :     

ھا لكْ رى شَ فكان يَ  راج ،حْ إِ ه له من بُ سبِّ تُ  ا كانتْ مَ ـِ رھھا ابنھا لوقد كَ  ة،ن واحدھات عيْ األمّ  ىحدكان إل       
ً ، كان الولَ و غريبازا زِّ قَ مُ   .لھاشكْ  نْ جالً مِ تعليقاتھم و خَ  نْ فاً مِ وْ ه خَ أمُّ ھا ن أصحابه أنَّ في عَ خْ يُ  أنْ  لحاوِ يُ  د دائما

 دونَ  مكانَ ـو غادر الولد ال، ھا ينَ حِ  األمُّ  كتتْ حياتي ؟ سَ  نْ مِ  نتفيخْ و تَ   وتينَ مُ ستَ  ىتَ ه قائالً لھا : مَ الولد أمَّ  هَ واجَ 
كئيبَة فَقيرة  تواجه ھي وحيدةً . وعاشْت ھانْ د عَ تعَ ن ابْ أد بعْ  ةيدــــسع و عاَش حياةً  ، ھََجَرھا رھامشاعِ ـِ ل هَ بَ أْ يَ  نْ أَ 

ھا...    الحياة بــُحْلِوھا و ُمرِّ
َ ب ره الجيرانُ بَ أخْ  حتَّى  لَ وصَ  نْ ، و ما إِ بْلدته إلى  َعْودةلل االبنُ  حنّ ام األيَّ  أَحدو في            أْسلََمْت  دْ ه قَ أمَّ  نَّ أ

َ ، و ل ظَْرفاتاركة له ،  ُروَحھا إلى باِرئھا  في... بيب ابني الحَ  : فيھا ْت بتَ كَ ه ِمْن أمِّ  رسالةً  د فيهجَ ه وَ حَ ا فتَ مَّ ـ
ل َمْن تكون في حياتي ، و سَ  أُْخبِْر  به أَحدا م لَ  ِسرٌّ داخلي  ،  ةارك في حادث سيَّ أبو يَ فِّ وُ دما تُ بعْ رفه ، فَ يعْ سَ  أَوَّ

ف يْ ك رَ وّ أتصَ  نْ أ عْ تطِ اسْ  مْ ولَ  ، كَ عليْ  تُ رْ سَّ وتحَ  لّْمُت تأفَ  ، منىك اليُ نَ عيْ  تَ دْ قَ وفَ إصابة خطيرة  أنتَ  تَ بْ صِ أُ 
ندم االبن ...نيعيْ بِ  كَ لَ  تُ عْ رَّ بَ تَ  ذلكَ لِ ، ه لِ نه األطفال ويخافون من شكْ مِ  رخَ ــــسْ يَ  وقدْ  ،ن واحدةيعيش ابني بعيْ سَ 

 . و أجھشت عيناه بالبكاء على فعلته كثيرا
- بتصرف–د النّد مجلة عو

        النص جيدا  ثم أجب عن األسئلة التالية : اقرأ  
 نقطة )12الجزء األول : (

   نقاط)05( الوضعية التقويمية األولى: 
  ن] 01[.    مـُـــناسبا  للـــــــنّــصّ  ــــــــــــتـَــرح  عــنـــــوانااق

………………………………………………………………………………………………….  

   ما السر الذي كانت األم تخفيه عن ابنھا ؟  …………………..
…………………………………………………………………

 يأبه .....................= مقززا: رح الكلمتين اش  ....................=
 )   نقاط ) : 05الوضعية التقويمية الثانية  

   ن)02(أعرب ما تحته خط في النص إعراب مفردات 
  ...........................................................................................................يحاول : 

....................................................................................................................  
  ......................................................................................سعيدة : .......................

   :  زمنهفعال وبين /2ضميرا وبين نوعه /1استخرج من الفقرة األخيرة   .
  زمنه  الفعل  نوعه  الضمير 

  (نقطتان )  الوضعية التقويمية الثالثة
   ن)01(؟ما نوع النص .........................................  
  ن)01(  الفقرة األولى كلمتين متضادتين .استخرج من...............................................  



  نقاط )08(الجزء الثاني  :  
    نقاط)  08الوضعية اإلدماجية (      
   ووصينا اإلنسان بوالديه إحسانا قال تعالى: "   :السند  ".  
 : محترما ،تشبيھا، فعل أمرموظفا : تتحدث فيه عن بر الوالدين ،  نصا منسجمااكتب  التعليمة

  عالمات الوقف .
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 ائي بنبالتوفيق يا أ      

1am.ency-education.com




