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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

افي متوسطة بركات العرّ                                  وزارة التربية الوطنية                                 

م 2018 أفريل ....التاريخ :                                             م                            3المستوى : س 

 ساعة واحدة المدة :                                     في اللغة العربية                            الفرض الخامس
 ّسنــــد : ال

 ي للبشرْ ـــّ نغَ األرض يُ  يدُ ـونش        ّطبيعةـي للـيغنّ  ونِ ــالك دُ ــ نشي 1                          

  خطرْ ـــال وابَ ـــي أبعِ ــَ ي كرٍ ــف        ـيمِ سل ذوقٍ  ريمِ ـك لقُ ـخ ـ البيئةُ  2                          

َ بِ  ئنُّ ـَ ها يمالُ ـوج   ي     ـِ عانلك تُ وْ ـحَ ل األرضَ ــ تأمّ  3                             بشرْ ــي الدِ ـــيْ أ

 أو حجرْ هر زَ  لّ كُ  يلُ زِ تُ  تْ بَ رُ كَ         ــــغاةِ دي الطّ ــــيْ عثوا بها أَ ــَ ـ ت 4                          

  هرْ ـــوأن داولٍ ــج سائمَ ـفلّوثوا ن        ةِ ـناعصّ ال مِ ـباس قدّمَ ـوا التّ ــ قال 5                          

   ا الخطرْ لوهَ ا حمّ ا سمومً عوَهأشبَ          ــاءٌ وم رابٌ ــت اءٌ ــسم ـ أرضٌ  6                          

  دثرْ ـــانضى ـق امً ـظلها ـمنْ  فـإنْ         رٍ حْ في جُ  خلقٍ  أصغرُ  مَ لِ سَ ـ ما  7                          

  رْ وْ كّل بدَ  القُ ـّخرها الخَ ـولم يس   ــّق الحياة      ـحَ  نحْ ـــم تمْ ـل ـ كأنْ  8                          

 رْ ــــا وشوتً ـم ؤلؤَ ـدلوا اللــاستب         تلّونت الّزيوتب سوداء رٌ احَ ـ بِ  9                          

  ا من عذب المطرْ أحماضً  رُ مِ هَ نْ تَ     تنتظر     ةٌ فَ هِ لَ  نا بالخيرِ ـيومـ غُ  10                          

   عن اإلنترنت ـ بتصّرف ـ                                                                                                          

:األسئلـــــــــــــــــــــة 

نقطــــــة):  12الجزء األول (

  نقاط ): 06: ( أفهم نّصيأ ـ 

. مناسبا للقصيدة اقترحـ  1

 .  عّدد مظاهر معاناة األرض بسبب التّلّوثـ  2

 . التّلّوثاستخرج ما يدّل على واقع البيئة قبل وبعد ـ  3

 . اشرح : تعثوا ـ اندثرـ  4

.تمنعـ يجهل: ـ ابحث في الّسند عن ضّد5
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ـ تأم33                   

ََـ تـ ت44         ـعثوعثوا بهــتتتــ

باّـــققدَّمتتتــّّـــوا التوا التّّلللــ قالـ قال5

ـرابتتتـــتتٌـاءاءمممــسمسمٌٌض أرض

جفيفي جخلقخلٍقُصغرأصغر

حياة الحياة    حـَحَْنْح ـــقــّقّ

اس           ّتلوتلونتنتوت

أحمممرُرُهههمِمِننهَهَتتتنْنْتتَ     رنتظر    

                              

::ـــة ـــــــــة 
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  ): (نقطتان أتذّوق نّصيب ـ 

 ـ استعارة ، بين نوعها واشرحها . 1:   ندـ استخرج من السّ 

.  جناسا وبيّن نوعهـ  2                        

. مفردات تنتمي إلى الحقل المفهومي لكلمة التّلّوث ـ  3                         

                  

نقاط ) : 04: ( أتعّرف على قواعد لغتيـ  ج

. ظلما ، كربت : ند ـ أعرب ما فوق الخط في السّ  1

  دّل على صفة مشبّهة باسم الفاعل ، ثّم حّدد وزنها وفعها . ـ 2

" قـضى انـــدثرْ  ظلـًمامنـها حّدد أركان الجملة الّشرطيّة التّالية : " فإن  ـ 3

   

:  نقاط ) 08( الجزء الثاني :

الوضعية اإلدماجية :

:الّسند 

تناهض التلوث ورمي أكياس القمامة في األماكن العموميّة . أبناء حيّك على تعليق الفتات تحمل عبارات  أجمع 

التّعليمة : 

موّظفا :  ، أسطر ]08أعن أبناء حيّك ببعض من تلك العبارات المؤثّرة ، ثم كّون بها فقرة تفسيريّة موجزة [ 
 جمال شرطيّة ، أفعال مقاربة ، وأثره بما استطعت من مكتسباتك القبليّة . 

ما وّظفت بالتسطير . بيه : ميّز تن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2/  2الصفحة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إعداد األستاذ : صالح عيواز                                  "                           " وعلى هللا قصد السبيل 
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على قواعد لغف على قواعد لغتي

سندّالخط في الفوق الخط في الس

ة باسم الفاعلهة باسم الفاعل ، ث ّهشب

اااّّاا التة التّّالية : "الية : " فإن ّةرطي

ض التلوث ورميهض التلوث ورمي أك

ّةةةسيرية تفسيريّة موجزةة موجزة [ 
ة . 
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