
よُ ائُ زُ かُالج ُيُ ．رُ هُ مُ الج ُ
ُيُ  よُُ ق ُيمُ かُالد   ُيُ اط  بُ عُ かُالش 

かُُيُ 
بُ رُ التُ ُةُ ارُ ら ُوُ 

かُُيُ نُ طُ ال．ُ かُُ ُيُ 
بُ رُ التُ かُُ يُ يよُ د ُمُ 

طائُ زُ الج ُـــُـかُيُ  س  ُــــよُُُُو 
ُمُ  ُرُ د  ُ．ُ ف ُالتُ وُ ُُاء ُج ُالかꞌꞌ ُよُ س  ُ ら ُُ．بُ ــُـかُاصُ الخ ꞌꞌُق  ر 

 ـــかُُيعُ 

 
 
 

ُ ُ:ندالس 
ةُمنُخالها،  よلُم نياُأو  ُالد   きよهاُالتيُأبص اُالجزائよُفأن  هابڣأڣ   أم  禍مَس جسمي تراب 火ڋ أ٩ٙ 

نايا الن    اأڣطاڗ  حظ    〈ڗ   珂تعيش في ح 河غاف القلڤب  ،فٝڤفطرع 禾ر بها ش 禍عم 珂ڣت،   禍نا هيف]ڣطان   禍غ التي بها ڣ لٖنا، الجن 
ٙاسها تعَلمنا ْمنا، ڣفي مٖ 禾ع

珂ن الن    ،ڣبخيڇاتها  ظ ه في  ٙك  لنا، ڣلڤا ما  禾ٙف ظالها تظل  فٝڤ من حظ  اأڣطاڗ ڣبڤا
ر كثيڇ 禾ج 禍ٙػ تلڊ   بح ڣجمع اماڋ، ڣيا٩، ڣأماكن الر  ڣالر    الحيا٩هږ حين  اٝ كل  من البلٖاڗ، ڣاجتمع الن   له لصا

ها من أهلها كالخراب؛ ڣقٖ قيل في امثل: "لڤا حظ   اٝ اأڣطاڗ لخربت البلٖاڗ"، ڣمن صٙڤ  الن    البلٖاڗ بعٖ خلڤ 
ا    الحظ   سنغ  عشرين  فيها  فيمكن  څ  نيڤيٙڤ 〈لګ  يهاجر  ا  ٜائري  ج ترڥ  ڊ  أن  ڄ  عل  غر   يرڥ ڣالت  〈ا   فيها  ا  يب  نفسڢ 

ڢ ، لږ  ا مسافر   禾نس 禍ي   禍ڢ، ڣما قريت 珂قريت 禍ٖ بيت  البع 〈ا  عشرڣڗ  ٙأٝ جبل، ما فيها سڤځ    اڢ  ْبع في  珂ن من الحجر حڤڋ 
ٙع عاليغب        عامرع ڣا عما

٘  ٜ الن  ڣحظ  اأڣطاڗ هڤ ال٘ڬ يحف   بت، ڣالعمل 〈 ڣالقتاڋ في سبيل استڇجاعها    ،ڣد عنهااٝ علګ ال 禾ص 禍ٗا اغت
خلڀ ڣاستْشرڥ فيها الفسادعلګ 〈صاحها 〈ٗا  ظ عليها الت  珂ل 珂بغ    

ٙا    〈ڗ    ،الباػاب ڣالط  معاشر الط   ڤځ 〈ليها نفٝڤ الكرام؛ فتڇاهږ صغا 禍ت 珂حظ  اأڣطاڗ من أمٙڤ الفطرع التي ت
ڤڗ 〈ليها ڣينعتڤنها بكل جميل ٙا يحن  علګ أمانغ الڤطن كما حافظ عليها أجٖادنا   تحافظڤا فلتكڤنڤا مثلهږ ڣل،  ڣكبا

اعرامجاهٖڣڗ من قبلنا، ڣيرحږ ه   حين يقڤڋ: الش 

 ٙفيع القٖٙ ڣالقيږ يا  سلمت يا مڤطن اأمجاد ڣالكرم ببب يا مڤطني

 حنايا: جڤانظ     ة  لقلظ ڣسڤيٖا[ها غاف  غاف:الش  
かاأسئل: 

 (نت4)ُ:ُلالجزءُاأوُ 

 (ن6)ُ:اأولىالجزئيかُُかال．ضعيُ 

٨ب   ا مناسب  اختڇ عنڤان   (1  ا للن 
ٜائر الكاتظ حظ   ظ禍 سبما  (2  بدڣڗ غيڇها من البلٖاڗ للج
نهاب الڤطن أمٙڤ عظيمغ تجاه يٖفعنا حظ    (3  ڢ، بي 
 ال٘ڣدب اٗكر مرادف: يشتاقڤڗ، (4
غ مناسبغب   لخ   (5 ٨ في فكرع عام   ٨ مضمڤڗ الن 

   ُむبيُ ة:ُاماよُالعかغ  かالل 

انيかاُ:ست．ُ・اُم ُطُلث   مت．س 

 ت2ة2/تت/ة3ُاريみ:التُ 

ُ ُلاختباُر تاُنساع:ُةامد   الفصلُاأو 
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 ن(8):ُانيかالثُ الجزئيかُかُال．ضعيُ 

ا〈  ڢ خط  أعرب ما تحت  (1  بعرابا تام 
2)  :٨ باستخره من الن  ٜڣما، فعا معتا  ٙعا مج  فعا مضا

ڈ تشبيها م (3 ٙكانڢب بي  ڣ ي   ڗ نڤعڢ ڣحٖد أ

َڋ من الن    (4 禍ڗ نڤعڢب ڣبي   ن بٖيعي  ٨ علګ محس  د 

ږ   (5 ٨  صم   جملغ أسلڤبها 〈نشائيب في مضمڤڗ الن 

٨، مع ٗكر م〉ش  ڗ بي   (6 راتڢب ر من نمط الفقرع اأخيڇع من الن   م〉ش 

٨استنبط قيمغ تربڤي   (7  ب  غ من الن 
 ن(6)ُ:انيالجزءُالثُ 

 نか:ُ(6)ُاإむماجيかال．ضعيُ 

ُ الن    :ياقالس  ڤڗ ،  جميل  أڣطانهږ بكل  ينعتڤڗ  اٝ  كثيڇ من  ٙقڤه  ڣيحن  ڣلكن  أفعالهږ تجاه ڣطنهږ    ا،〈ليها 〈ٗا فا
 تنافي كثيڇا من أقڤالهږب

ُ ها قلبي ڣيٖعڤ لها فمي هڤاها في لساني ڣفي دمي    ادڬ ب :ندالس  禍ٖ  يمج 
غ  فا في ٗلڊ مكتسباتڊ القبلي  تجاهڢ، مڤظ    ڊنا ڣاجباتمبي    ، ڊ لڤطنڊڇ فيها عن حب  اكتظ فقرع تعب    :عليمかالتُ 

 ڣمحتڇما عاماػ التڇقيږب 

ُ
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