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ُ

ند ُ:الس 
.ُ.................................ُ

هاػ الفضائل   稼اڋ ڣعلګ أم 禾ٚڣبغ من خ عظ من أجيالڢ اأڣلګ علګ خي祈 ما 止ي الع 稼ٚڥ ه٘ا الش غ،  قٖ ج 稼اإسامي
ـ箇 بينڢ أسباب الخاف ڣ  我ل 珂ق 珂ف 禾غ 稼ه عليڢ بابا من أبڤاب الخافالعصبي 我ٖ ن箇 س 珂فقٖ فتِ لڢ أبڤاب الڤفــــــــــــــــــاځب   ،، ڣم 

ب  牙ٚڬ الجزائ امتاٛ  منها  خصائ珂٨ لقٖ   ، 河قليل منها  غ حٴ牙 غي祈ه  稼ٖځ،   :إنساني 稼ڣالص ٚم،  ڣالك  ، 稼الحق 止ي  ابغ  稼الص
渓 ٚض غ الت畦 ا ي 稼تڢ اأصلي 稼اٛ بهڤي季لق، ڣااعت 珂عاڣڗ مع جميع الخ 稼ٚڣفب أڗ يستبٖلها ڣالت 稼مهما كانـ الظ 

ا لږ  歌ٖ ام 珂ا ص 歌متماسك 稼ڢ ظل 稼سبڢ ڣڣطنڢ، لكن 珂ڢ ڣن 珂امٚء دين 畦 نس 禍ي ڤيل، ما  稼ٙيخڢ الط ٙف止 禍ي تا ـ بڢ كڤا 稼لقٖ حل
فااستعماٙ   قٖ  يت季لزڋ،   牙畦 ٚنس ٩    عثاالف اٙأ ه٘ه  ا 止ي  歌فساد  ( ع  稼ٖ صڀ稼   32تم  稼شق 止ي  فلح  禍ي ڣلږ  سنڤاػ( 

عيها كل稼 جاهل  珂أڗ ي 稼ٖ يطاڗ، ه٘ه هي الحقيقغ الت畦 اب 稼ا يٖ الش 歌ٖ قڢ أب 稼ٚ 稼ٚحماڗ لن تف ٚييڗ، فما جمعتڢ يٖ ال الجزائ
عاڣڗ سبيل    ،أڣ متجاهل 稼الت 稼ٙادع، إڗ تنا ڣحظ牙 مفلس禾 العقل ڣالفكٚ مسلڤب禾 العزيمغ ڣاإ 稼عز 牙ٚ تنا ڣاإسام س 珂ٖ 箇ح 禾ڣ

ٚڣقنا، ڣتلڊ هي أسباب ڣحٖتنا ڣتم ٚڬ 止ي ع  سكناب االجزائٚ يس
ع ڣمعنا   稼ٛٙٵ اأنانيغ ڣقتل اإنسانيغ فينا، فا نشبع ڣبيننا جائع، ڣا نتمت ٙغږ محاڣاتڢ 止ي  لږ يفلح امستعمٚ 

ٚاء珂 ڣال 稼ٚڣم، ڣا تنام أعيننا ڣفينا مظلڤم، بل نتقاسږ الس ماء، مح 稼٩ ڣالس ٙب牙 اٙأ ٙادها  ٚاء珂 قسمغ歌 عادلغ歌 كما أ 稼ض
ٛداد  ٛدتڢ صقا ا ما  稼فيس كل 稼اڣهك٘ا امعٖڗ الن 歌ٚيق ُبڣبهاء歌  ب

يみُالبشيُراإبよاهيمي   ُ-بتصよ فُُ-ُالش 

 :اأسئلة

ُل ُنقطة(12ُ:ُ)الجزءُاأو 
ُن(4):ُةُاأولىال．ضعيُ 

1)   歌٨ضع عنڤان稼با مناسبا للن 

ٚڬ牙 بسماػ  (2 د الجزائ 稼ٚ ٚهاتف ٗك 禍عڤب، ا 稼ه من الش祈تڢ عن غي季 稼غ مي 稼بإنساني 
稼ٚ بها؟  (3 ٚڣف الت畦 م ٙغږ كل稼 الظ ٚڬ稼 صامٖا متماسكا  قـ الجزائ 箇أب 畦ما هي اأسباب الت 

ٚع اأخي祈ع؟ (4 ٚڬ止 稼ي الفق عظ الجزائ 稼ڢ الكاتظ الش 稼بږ شب 
稼ٖ كلمغ " (5 ٚج من الن٨稼 ض ٚادف كلمغ " هيد"らُُاستخ دركڣم  ب"ي 

 

   ُむبيةاُلغةُلُ ُلاة:ُاماよع 

ابعةاُ:ست．ُ・اُم  よُطُل  مت．س 

 01/03/2021اريみ:التُ 

ُ ُلُاختباُرالفصل ساعتاُن:ُةامد   اأو 
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 نُ(8)ُ:انيةال．ضعيةُالثُ 

ٚب ما (1  خٰ 止ي الن٨稼بتحتڢ  أع

لها إلګ جملغ بسيطغب  (2 稼حڤ 稼بغ ثږ 稼ٚك ٚج من الن٨稼 جملغ م  استخ

ٚج (3  :  الن٨稼من  استخ
غ  -أ 稼ع بياني ٚحب  ڣبي稼 صٙڤ 稼ڗ نڤعها مع الش 

 ڗ نڤعڢب نا بٖيعيا ڣبي稼 محس稼  -ب

祈 ما يجظ  (4 稼غ ڣغي 稼ٚفي تڢ الح قميغ إلګ صٙڤ 稼ٚ تڢ ال ٨ من صٙڤ 稼ي الن止 ٙد ڋ العٖد الڤا 稼امب حڤ 稼كل الت 稼ه مع الش祈تغيي 

ٙع اآتيغ ڣبيڗ稼 نڤعڢ:  (5 ٙكاڗ ااستثناء 止ي العبا د أ 稼ٖ  ح

                               稼كڤا بهڤيتهږ الڤطنيغ إا 稼ٚييڗ تمس  فئغ歌 صغي祈ع"  "كل稼 الجزائ

غ( عطڀ بياڗب  (6 稼ٚي ٙع تكڤڗ فيها كلمغ )الح ڀ عبا 稼أل 

٨ جملغ ڣاقعغ مفعڤا بڢب  (7 稼ٚج من الن  استخ

٨ب  (8 稼استخل٨ قيمغ مستفادع من الن 

اني ُنقاط(8ُ)ُ:الجزءُالث 
ُُُُُُُُُُُُُ:ُةةُاإむماجيُ ال．ضعيُ 

ُ ينجح   :ندالس  ٚڬ  لږ  الجزائ عظ  稼الش تماسڊ  ٛعزعغ  止ي   稼畦 ٚنس الف 止ي طمس    ،امستعمٚ  تفلح كل محاڣاتڢ  ڣلږ 
ٚيغ ڊ ،الهڤيغ الجزائ 稼ٙاجع لتمس يڗ ڣه٘ا  稼ٚي محغب اأخاځ  ڣ بٖينهږ  الجزائ 稼ٚيعغ الس 稼ـ عليها الش 稼حث 畦الفاضلغ الت 

 稼ي:: ياځالس死اعٚ أحمٖ شڤ 稼قاڋ الش 
ما اأمږ اأخاځ ما بقيـ      فإڗ هږ ٗهبـ أخاقهږ ٗهبڤا                      稼إن 

ُ:عليمةالتُ 
  稼ا ا يقل 稼ا تڤجيهي 稼2تعن    اكتظ نص   稼فيڢ الض ٰ 稼ٚا تسل خلق من اأخاځ الحميٖع الت畦 دعانا إليها   علګڤء  سط

مسڊ بها لبناء مجتمعاتهږ ڣالحفاٱ علګ أڣطانهږ علګ   稼حلي به٘ه اأخاځ ڣالت 稼باب للت 稼ها الش 稼ديننا الحنيڀ، مڤج
ّ 禍ُٚفب  من سبقڤهږ اط 稼ڤكيٖ ڣاممنڤٵ من الص 稼فا: الت 稼مڤظ 
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