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الث متوسطـتوى : الث  ــــــــالمس           متوسطة الحاج أحمد بن دحمان

ةـــــ  غة العربيــة الل  يف ماد  اني ــ  الثي الثــ  ل من الثو  فرض األــال
:صّ النّ 

 ، فهي تعطينا بقدر ما تأخذ منا، و هي ال تعطي شيئا بال مقابل.عجيبة   الحياةّ  ن طبيعة  ، إباب  الش   معشرّ يا      

و هي في هذا أمينة ال تكذبنا، و ال تجاملنا، بل تكيل لنا صاع بصاع.  منها بقدر ما نزرع فيها، نحصد   فنحن

 فاشل. و الخامل المتردد، ناجح النشيط المثابر فالعامل

، أو فشلكم يعتمد كل االعتماد على نجاحكم ، و أن  (ّحياتكمّمنّصنعّأيديكمّبأنّ ّ–هاّالشبابّأيّ ّ–قواّثّ ّ)    

من  تستبعدوا الحظ   و ما تحملون من عناء. يجب أن   عزائم دون منمبلغ ما تبذلون من جهود و ما تسد  

 الفشل نتيجة الكسلمثابرة، وو ال جاح وليد العمل و الجد  ة مما تتصورون فالن  الحياة أكثر منطقي   حياتكم. إن  

 ، فأنتم الحلقة التي تربط ماضي األمة بمستقبلها.و الخمول

ا لميراث يهبط عليه ، إذا قعد عن العمل انتظار  هذا الرجل الفقير ماذا يكون مصير   أيا شباب  ، خبرونيأ    

الذين يهملون دروسهم توقعا للنجاح  تكون نهاية التالميذماذا  ؟األرض   ماء، أو كنز يقفز إليه من جوف  من الس  

. و المصادفة في االمتحان عن طريق الحظ   نا و الفقر فابنوا مستقبلكم بالعمل و الجد  فإن الجهل قاتل   و الغش 

.ينا رد  م   أس  ي  نا و الخاذل   أس  نا و الب  مهلك  

 ةـــــــــــــاألسئل

 ن   07 (:  البناء الفكري( 
 هات عنوانا مناسبا للنص. .1

د .2  بيل إلى النجاح في رأي الكاتب.الس   حد 

، المصادفة ، عناء  تجاملهات معاني المفردات التالية:  .3
 نصيحة الكاتب للشباب؟ما  .4
د المغزى الذي يهدف إليه الكاتب من خالل الن   .5  .ص  حد 

 ن  07(: البناء الفني ( 
ا و بي ن نوعه .1  استخرج من الن ص تشبيه 

ن نوعه.ا و بي  ا إنشائي  أسلوب   -            استخرج من النص  -2

 سجعا  -  
ن نوعه.و بي   اطباق   - 
ا و بي ن نوعه  -  جناس 

( األرض   كنز يقفز إليه من جوف  : ). بي ن نوع الصورة البيانية  3

  ن ( 06ي : )البناء اللغو 
ص.أعرب ما تحته خط في الن   .1
 ستخرج من النص :ا .2

ا ا صناعي   ا منادى نكرة مقصودة  مصدر  ا خماسي  مصدر 

ة بالتوفيــــق         ل ما بين قوسين إلى الجمع المؤنث .حو   .3 أستاذ الماد 




