المستوى  :ثالثة متوسط

متوسطة العقيد عميروش

الفرض المحروس األول للفصل الثالث في مادة اللغة العربية
النھــر المتجمــد

1ــ

يا نھ ُر ھَل نَضبَتْ ميا ُھك فانقطَعتْ عن الخرير؟



2ــ

باألمس ُك ْنتَ ُم َرنّ ًما بين الحدائــق وال ّزھـــــور



أم قد ھ ِر ِمتَ وخا َر عز ُمك فانثنيْتَ عن المسير؟
َ
أحاديث ال ّزھـــــــــور
تَ ْتلو على الدﱡنيا وما فيھا

3ــ

س كنتَ إذا أتَ ْيتُ َك باكــــــــــــيـ ًّا سلّ ْيتَـــني
باألم ِ



صرتَ إذا أتيتك ضاحـــــــكا أبكيتـــــنـي
واليوم ِ

4ــ لكن سينصرف الشّتاء  ,وتعود أيــام ال ّربيــــع



صقيــــــــــــع
فتفك جسمك من عقال مكنته ي ﱡد ال ّ

قلب ضاح ٌك مثل ال ُمــــــروج
5ــ قد كان لي يا نَ ْھ ُر ٌ



حر كقلبك فيه أھــــــــواء وآمــــــــا ٌل ت ُمـــــوج
ﱞ

6ــ ق ْد كان يُضحي غير ما يُمسي وال يش ُكو الملـــل



واليو َم قد َجمدتْ كوجھك فيه أمواج األمــــــــل

7ــ يا نھـــر ! ذا قلبي أراهُ مكـبّالً كـــما أ َراك مكـبّال



والفرق أنّك سوف تنشط من عقالك وھــو...ال
ميخائيل نعيمة)ھمس الجفون( ك.م3 .متوسط ص:
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األســـئــــــلــــة
البناء الفكــــــــــري:
 .1ھـــــــات الفكـــــرة العا ّمــــــة للنّـــــص .
 .2أوجه الشبه كثيرة بين قلب الشاعر والنھر .فما وجه االختالف بينھما؟
 .3اشـــــــرح ُ :م َرنّ ًما  ,مكـــبّالً .
البناء الفـــــــــــــن ّي :
 .1استخرج من البيت الثّالث مح ّسنًا بديعيًّا .س ﱟمه وبيّن نوعه.
 .2في البيت الخامس صورة بيانية .س ﱢمھا وبيّن نوعھا.
 .3اكتب البيت األول كتابة عروضية.
البناء اللغــــــــوي:
 .1أعرب ما تحته ّخط في السّند ) .يش ُكو  ,مكــــــــبّال(.
 .2استخرج جملة جواب الشرط من البيت الثالث.
 .3صُغ اسم المكان من الفعل " انصرف " في البيت الرّابع وبيّن وزنه.
 .4استخرج أداة استثناء من القصيدة
الوضعية اإلدماجية:
السياق :

ـ أر ْدت ذات صباح ْ
أن تختلي بنفسك بعي ًدا عن ضغوط الحياة ,فقص ْدت شاطئ البَحر أو غابة قريبة من
مدينتك وجلست على صخر ٍة متَأ ﱢمال .

التعليمة:

صف المكان من حولك واالنطباع الذي تركه في نفسك متبعا تقنية الوصف في حال السكون
))العمل ال يقل عن عشرة اسطر((

بالتوفيق
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