الفرض ا ألول للفصل الثاين يف مادة اللغة العربية
املس توى:الثالثة متوسط 3AM

جانفي 2019:

الســـند :
إندونٌسٌا بالد بعٌدة عنا تفصلنا عنها آالف الكٌلومترات  ...ولكنها قرٌبة من قلوبنا  ،وقد كان الوصول
إلٌها فً الماضً ضربا من ضروب المغامرة .
وإندونٌسٌا أرخبـٌل ٌزٌد عدد جزره عن ثالثة آالف جزٌرة تنتشر فً مٌاه المحٌطٌن الهادي والهندي ،
منها الصغٌرة والكبٌرة ومنها المهجورة والمأهولة ٌ ،عٌش علٌها مائة وخمسون ملٌون نسمة معظمهم فً القرى
التً ٌزٌد عددها على ستٌن ألف قرٌة  ،والقلة القلٌلة تعٌش فً العاصمة والمدن الرئٌسٌة  ،وتعتبر الدولة
الخامسة بٌن دول العالم من حٌث الكثافة السكانٌة بعد الصٌن والهند وروسٌا وأمرٌكا  ،وٌدٌن أكثر من مائة
وخمسة وثالثٌن ملٌونا من مجموع سكانها بالدٌن اإلسالمً  ،وهً بذلك تكون أكبر بلد إسالمً فً العالم .
لقد وصل اإلسالم إلى هذه البالد النائـٌة لٌهتدي أهلها عن طرٌق التجار المسلمٌن الذٌن وصلوا إلى
الطرف الشمالً من جزٌرة ـ سومطرة ـ ومعهم دٌنهم الحنٌف وتعالٌمه السمحة ثم كسا اإلسالم جمٌع الجزر
اإلندونٌسٌة  ،ومن ٌتجول فً عاصمتها ـ جاكرتا ـ ٌجد مسجد االستقالل وهو أكبر مسجد فً الشرق األقصى ،
وقد استغرق بناؤه خمسة عشر عاما وٌسع هذا المسجد مائة وخمسٌن ألفا من المصلٌن .
عن األنترنت ـ بتصرف ـ
األســئلة :
أفهم النص 6 :ن
1ـ هات فكرة عامة مناسبة للنص .
2ـ لماذا كان الوصول إلى إندونٌسٌا ٌعتبر مغامرة ؟
3ـ بم تمتاز إندونٌسٌا من حٌث تضارٌسها ؟
4ـ كٌف وصل اإلسالم إلى إندونٌسٌا ؟
5ـ اشرح المفردتٌن اآلتٌتٌن  ،ثم وظفهما فً جملتٌن من إنشائك  :النائٌة  ،تعالٌمه .
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أتعلم قواعد اللغة 4 :ن
1ـ أعرب ما تحته خط فً النص .
2ـ استخرج من النص أسلوب شرط محددا أركانه .
3ـ عوض الفعل الذي بٌن قوسٌن باسم فعل األمر وأعربه  ( :خذ ) كتاب هللا فاقرأه .
أتذوق النص 2 :ن
1ـ استخرج من النص محسنا بدٌعٌا وبٌن نوعه .
2ـ بٌن نوع الصورة البٌانٌة مما ٌأتً واشرحها :
{ كسا اإلسالم جمٌع الجزر اإلندونٌسٌة }
الوضعية االدماجية 8 :ن
السند  :ـ يقول الشاعر
تغرب عن األوطان فً طلب العال

وسافر ففً األسفار خمس فوائد

تفرٌج هم  ،واكتســـاب معــٌشة

وعلم وآداب وصحبة ماجـــد.

التعليمة  :أكتب فقرة تفسٌرٌة ال تتجاوز عشرة أسطر  ،متحدثا فٌها عن فوائد السفر الكثٌرة موظفا
الروابط اللغوٌة المناسبة  ،واسم فعل األمر .

بالتوفيــق
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التصحيح النموذجي الخاص بسنوات الثالثة متوسط (الفرض األول )
األجوبة :
أفهم النص 6 :ن
1ـ الفكرة العامة المناسبة للنص  :تبٌان الكاتب عراقة الشعب اإلندونٌسً ومدى تمسكه بالدٌن اإلسالمً الحنٌف
1.5............ن
2ـ كان الوصول إلى اندونٌسٌا ٌعتبر مغامرة فً الماضً ألنها بعٌدة عنا آالف الكٌلومترات 1..ن.
 3ـ اندونٌٌسٌا أرخبٌل ٌزٌد عدد جزره عن ثالثة االف جزٌرة تنتشر فً مٌاه المحٌطٌن الهادي والهندي 1.ن
4ـ وصل اإلسالم الى اندونٌسٌا عن طرٌق التجار المسلمٌن 5.5.......ن
5ـ شرح المفردتٌن  :النائٌة = البعٌدة 5.5.........ن
توظٌفها فً جملة مفٌدة ٌ :جب توفٌر الشغل فً المناطق النائٌة 5.5..........ن .
تعالٌمها = أحكامها 5.5..........ن
توظٌفها فً جملة مفٌدة  :أنا أحترم تعالٌم الدٌن اإلسالمً 5.5.............ن
أتعلم قواعد اللغة 4 :ن
1ـ إعراب :
وصلوا  :فعل ماضً مبنً على الضم التصاله بواو الجماعة 5.5..........ن
واو الجماعة  :ضمٌر متصل مبنً على السكون فً محل رفع فاعل 5.5..ن
مسجد  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره 5.5.....ن
2ـ استخراج  :أسلب شرط = من ٌتجول فً عاصمتها ٌجد مسجد االستقالل 5.75......ن
{ ٌجد مسجد االستقالل }
{ ٌتجول فً عاصمتها }
تحدٌد أركانه = { من }
جملة جواب الشرط 5.75....ن
جملة الشرط
أداة شرط
3ـ اسم فعل األمر :دونك كتاب هللا فاقرأه 5.5........ن
دونك  :اسم فعل أمر مبنً على الفتح بمعنى خذ5.5........ن
أتذوق النص 2 :ن
1ـ المحسن البدٌعً  :الصغٌرة  #الكبٌرة  :طباق  ،نوعه  :اٌجاب 1.......ن
المهجورة  #المأهولة  :طباق  ،نوعه  :اٌجاب
الهادي  #الهندي  :جناس ،نوعه  :ناقص
2ـ نوع الصورة البٌانٌة  :استعارة مكنٌة 5.5.......ن
الشرح  :تعبٌر مجازي حٌث شبه االسالم { المشبه } بـ {الثلج } الذي ٌكسو أعالً الجبال المشبه به المحذوف
وأبقى على قرٌنة مانعة دالة علٌه وهً{ كسا } على سبٌل االستعارة المكنٌة 5.5....... .ن
الوضعية االدماجية 8 :ن
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