
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 ـ االضواووزارة التربيةالوطنية                                                                                  متوسطة: محمد الطاهر ضو  

 العربية                                  المدة : ساعةالفرض الثاني للفصل الثاني في مادة اللغة  متوسط                 ثانيةالمستوى:
 النص:

. مختلفة بأحجام األرض، على الخارجي الفضاء من تسقط صلبة أجسام هي السماوية األحجار أو النيازك

 وتكثر. الشمسية المجموعة في توجد التي والمذنبات الكويكبات أهمها مختلفة؛ مصادر من النيازك هذه وتأتي

 الحياة على مخاطر من الكبيرة ارتطاماتها تشكله أن يمكن وما النيازك، أخطار عن تتحدث التي الدراسات

 . في األرض

 يذكر خطرا تشكل لم فالنيازك. واضحة بصورة فيها مبالغ النيازك أخطار تسجل التي التقارير أن ثبت وقد

 النيازك فيها سقطت مرة من فكم. تذكر تكاد ال األخرى، الطبيعية بالظواهر  مقارنة وأخطارها. الناس على

 النيازك، أخطار وصف في الدراسات فيه بالغت الذي الوقت وفي. بأذى؟ أحدا منهم تصب ولم الناس حول

 ال مادية فوائد ذات فالنيازك. االقتصادي النفع وهو السماوية، األحجار جوانب من مضيء جانب أغفلت فقد

 بعض من تستخرج التي الكريمة األحجار إلي للبشرية، مجانا قدمته الذي الحديد من بداية حصرها، يمكن

 المناطق بعض تنمية في معروف بدور تسهم النيازك تجارة أن كما. واأللماس  كالزبرجد النيازك، أنواع

 من تجارتها من عليه يحصلون ما على ليعيشوا ويبيعونها المحليون السكان يجمعها إذ العالم، في المهمشة

 .أموال

 :البناء الفكري 

 ضع عنوان مناسب للنص .1

 ما هي الفوائد المادية للنيازك؟ .2

 استخرج من النص مرادفات الكلمات التالية: قاسية، النائية  .3

 :البناء الفني 

 ما نوع النص؟ .1
 ما غرض االستفهام في الفقرة الثانية .2

 :البناء اللغوي 

 اكتب االرقام التالية بالحروف  ثم إعربها .1

 علماء توجهوا لمكان سقوط النيزك 4نيزكاً على األرض ، أكثر من  20سقط 

 بين سبب كتابة الهمزة في ما يلي: مضيء ، وسائل .2

 :إليك الجدول التالي: صغ هذا الحدث في فقرة  الوضعية االدماجية 

  

 النتائج المكان الزمان الحادث

سقوط 
نيزك في 

 روسيا 
 تشيليابنسك

في الساعة السابعة 
 بتوقيت موسكو

 فيفري 15 صبيحة
2013 

 في
 روسيا

 بينهم من شخص 1,491 من أكثر إصابة
 .طفل 200

 مدينة في مبنى آالف 3 من أكثر تضرار
 توزيع محطات لثالث باإلضافة تشيليابنسك

 للغاز
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