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2من  1صفحة 

: ص  الن  
 عتزّ ، ويَ حي   ضميرٌ و  صادقٌ  وطني   ن لو إحساٌس مَ  و إالّ فيمُ ولكن ال يَ  ،ينُ بِ ر ويُ عبّ يُ و  مُ يتكمّ  الوطني   مَ مَ إّن العَ       
 نورِ ى إل االستعمارِ  من ظالمِ  الجزائري   عبَ الشّ  تِ قمَ نَ  امٌ في ذاكرتو أيّ  معُ مْ لوجوده فتَ  م صورةً ـميرى ىذا العَ وَ  ،تومّ أُ  ادِ بأمجـ

 ياسةِ والسّ  ظامِ واالستبداد إلى النّ  ةِ جيّ مَ من الفوضى واليَ و ، ةِ الوطنيّ  يادةِ والسّ  ةإلى الحّريّ  ةِ ـبوديّ والعُ  قِّ ومن الر   ،االستقالل
 .والعقلِ  مِ مْ العِ  وسيادةِ  ةِ والمدنيّ 
 أسرارٍ و  إلى معانٍ  ،رحبةٍ  اقٍ ـآفإلى  ةي  ـماشلق  ا تمك القطعةَ  هُ رُ ظَ نَ  ينبغي أن يتجاوزَ  الوطنيّ  مِ ـمَ إلى العَ  اظرَ النّ  إنّ       

 .حقائقَ و  دالالتٍ و 
الذي  مُ م  ، فالس  وأشق   ولكّن صعودي إلى ىذه األعالي أصعبُ  ،شاق   عسيرٌ  (عب  ص   عود  إن  الص  ) » :يقول مَ مَ العَ  إنّ       
ّن الحريّ الجزائريِّ  عبِ الش   الءِ م وأشْ ماجِ من جَ  فٌ ؤل  مُ  ارتقيتُ  يا ليا تكاليفُ  -ونأّييا الجزائريّ  -مون بيا نعَ التي تَ  ةَ ، وا 
 كمروا رب  اشكُ و  ىارَ فوا قدْ رِ واعْ  ةِ في ىذه الحريّ  وا للاَ قُ ، فاتّ وتشريدٍ  واضطيادٍ  ،دماءٍ و  ودموعٍ  ،يالكَ ومَ  ، من متاعبَ العظيمةُ 

.« ةِ بيم في الوطنيّ  دائيا باالقتداءِ يَ لشُ  خمصينم   ظوا عمييا عمييا، وحافِ 
 ، وال الحاسوب الذي يستعممو،(يركبها )ارة الفخمة التييّ ليس ىو السّ  اإلنسانِ  لقيمةِ  ادقَ الصّ  الحقيقي   يارَ عْ إّن المِ      

ّنما ىو عالقىاالتي َيكنزُ  يا، وال األموال الباىظةكُ ممِ تي يَ اسعة الّ وال األراضي الشّ  ، مٍ يَ ز إليو من قِ مُ رْ وما يَ  مِ ـمَ و بيذا العَ تـُ ، وا 
 .اريخِ لمتّ  انعةُ ، الصّ لممجدِ  ّناءةُ البَ  وُ نتُ واطَ لو، ومُ  وِ و بوطنو، ومدى نفعِ عالقتُ و 

-فبتصر  -يقد  الح الص  د الص  ( لمحم  الوطن من اإليمان حب  ن كتاب )م               

ة:ــاألسئم
 نقطة( 12) ل:الجزء األو  

(اطنق 60) :أ( البناء الفكري
.ع عنوانا مناسبا لمّنّص ض -1
 و؟مِ كم  ذي يفيم العمم الوطنّي حين تَ ن الّ مَ  -2
الواجبات.  ، ُاذكر ثالثة من ىذهين نحو الحرّيةم مجموعة من واجبات الجزائريّ مَ ورد في الّنص عمى لسان العَ  –3
 ؟الّنّص  ما ىو المعيار الحقيقّي الّصادق لقيمة اإلنسان حسب ما ورد في –4
.مبادئ، صعدت  ، واسعة،  يفتخركممة من الكممات اآلتية:  استخرج من الّنص مرادف كلّ  –5



 

 2من  2صفحة 

 

 (: )نقطتانيب( البناء الفن  
  (.م يقولم  إن  الع  اذكر نوعيا: )رة البيانّية في العبارة اآلتية و الصو  اشرح -1
 .(االستقاللن ظالم االستعمار إلى نور م)سّم المحّسن البديعي في العبارة اآلتية:  –2

 
 (نقاط 60) :غويج( البناء الم  

  .مخمصين ،القماشي ة: أعرب ما تحتو خط -1
 ؟(يركبها) (،عود صعبإن  الص  : )واقعتين بين قوسين من اإلعرابما محّل الجممتين ال -2
كر  ، ف ِهم   :ينفعمال ُصغ من كال -3  .ر وزنياواذكُ  ،صيغة مبالغةٍ  ش 

 
 (نقاط 68) اني:الجزء الث  

 :ةة اإلدماجي  وضعي  ال
رفع العمم الوطني اغرورقْت عيناه  اب. وأثناءبعيَدي االستقالل والشمراسيم االحتفال بِ ك لحضور جد   رافقتَ  :ندالس  

  عالًيا في جميع ربوع الوطن.ا قً اوراح ُيخِبرَك عن الثمن الباىظ الذي قد مو الشعُب الجزائري لُيرَفَع ىذا العَمم خف   ،بالدموع
        

أجل  ُبذلت من تيالّتضحيات الِجسام الّ  ك عنكره جد  ما ذَ  ل فيوتنقُ  سطرا اثني عشرا من إخباري   اكتب نص  اُ : عميمةالت  
  ه.نحوَ  ك بو من واجباتٍ حَ ما نصَ الَعَمم، و  ىذاارتقاء 

 
  




