
 

ـــــــــاعة واحدة    المـــــــــــــــدة : ســـــــــــــ
 طنة الثالثة متوس  المستوى : الس  

                                                                    اني للفصل األو ل في ماد ة الل غة العربي ةالفرض الث  

                                                                                                                                                              : دـــــنالس        
  

هؤالء ال ذين زارونا من ...عرفت معنى القسوة من هؤالء. ا ، فقد، وال أريد أن أكون قاسي   علقم مر   ملظالما فالظ   كونأال أريد أن     
الخنوع  هناك ، فقدنقصها شرطروط ر لها الش  لم تتوف   تجربة يموا علينادعوة ، زارونا من وراء البحر ليق   إنذار ، وال سابق قساب غير

                                                          . ن صدرت كانت ومم   ر االنصياع لألوامر ، أينضى بتناول مخد  مت والر  نقصها شرط الص   ، االستسالمو 
ماء ها ال تفارق ناصية الس  التي عهدت  لحظة . وهي  كرهت أن أرى كرامتي تقبِّل األرض كل).  متلم والص  الظ  كرهت فمن هؤالء  

   كوخ ،وال أرى غير االبتسامات   في كل بيت وفي كل   األن اة كرهت أن أسمع( ،به الفناء  كيكاد يفتكرهت أن أرى شعبي جريحا و 
 . ال ....ال للظلم......ال للقيد.......ال لالستعمار المصطنعة على شفاه ظمأى لكلمة

                                                                                                        عن األنترنت ــ بتصر ف ــ                                                                                                    
 

ــــــئلة                                                             ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ   األســـــ
 ن60 الفكري البناء

ـــ عم  يتحد ث الكاتب في هذا الن ص ؟   ــــ
ـــ  ؟االستعمـــــار ما هو موقـف الجزائري من ظلم ــــ

ـــ ماذا يقصد الكاتب بعبارة زارونا من وراء البحر ؟  ــــ
ـــ  ظمــــأى       ،      ناصية     ،   األن اة   ،  الخنوع :     اشرح ــــ

ــ وظ ف  :         األن اة   ،  الخنوعــــ
 ن60 الفني البناء

 .ترادفا  -  :  ين الس ند عي ن ما يلم *
                                                                                                   تشبيها محد دا أركانه . -                               

 ن60 البناء اللغوي
 . خط في النص هما تحت أعرب أ/

ـــس ناستخرج من الب/ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ                                   : دــــــــــ
                                                                                                                                    ي ن حكم النسب فيه .جعله منسوبا وباا و  ممدودا اسم -                                    

 قوسين في الس ند إلى الجمع . نل ما بيحو   -                                   
                                                                                                                             ن 60  الوضعية اإلدماجي ة

ه نتيجة حتمية آلالم ومأساة شعب ذاق الكثير من ما يقال عنه أن   أقل   حريرية المباركة التي ورة الت  را بتاريخ اندالع الث  احتفلت بالدنا مؤخ  
 لمرارة .ا

                             .أمانة في عنقك لكر ك ت  ال ذي  هذا الوطنواجبك نحو ث عن في فقرة ال تتجاوز االثني عشر سطرا تحد  : التعليمة 
 موظ فا اسمين مقصورين واسمين منقوصين وتشبيها بأركانه .

 
 بالت وفيق******
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