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 الفرض االول للثالثي الثالث                                                

 النص

أدمت قلوب (صبيحة يوم االربعاء الماضي استيقظ الشعب الجزائري على وقع فاجعة 
انطلقت من  التيسقوط الطائرة العسكرية حادثة وزرعت الحزن في نفوسهم ،انها )الجزائريين 

مطاربوفاريك العسكري ،لتنتهي رحلتها بعد بضع دقائق من تحليقها .قائد الطائرة المغوار 
أجرى اتصاال مع برج المراقبة قبيل سقوط الطائرة ليخبرهم بأنها -هللا رحمه–دوسن اسماعيل 

المغوار البطل هذا ، يبعدها على التجمعات السكانية االهلة بالسكان ).نأستسقط وبأنه يحاول (
خسائر فكر في حماية ابناء وطنه من المدنيين وجنب بذلك الجزائر )يعيش اخر لحظاته (وهو 

ه وايمانه القوي جعاله يخاطب جاعتش(أن تشكل فاجعة أخرى).اخرى في االرواح كادت 
الركاب مباشرة ويدعوهم الى الشهادة قائال "ايها الركاب األعزاء،أو دعوني أتحرر من 
الرسميات وأقول لكم أبنائي،معكم قائد الرحلة ،ال أملك الوقت الكافي ألمهد الخبرلذا سأدفعه 

ستسمعون،سوف تقع الطائرة بعد دقائق قليلة ،انها الشهادة يا اليكم فالتقطوه،أعتذر لكم على ما 
أقول لكم بأننا نحلق فوق تجمع سكاني ،سوف ن يرحمكم هللا وأريد أ الشهادتينابنائي ،ال تنسوا 

أتجنب الطريق السريع حتى نتفادى ازهاق أرواح ونحمي السكان ،فمهمتنا االولى واألخيرة هي 
وي والحب الشديد لوطن ترعرع في يمان القنداء نابض باالالتضحية في سبيل الوطن ."...

رحم هللا الشهيد الجميل ويقدم حياته فداء لوطنه  ،وهاهو ذا يردحضنه ،ليكون من خيرة أبنائه
 ومن كان برفقته من أبطال الوطن انا J وانا اليه راجعون .

 األسئلة                                             
 لفكريالبناء ا

 ضع عنوانا مناسبا للنص.-1
ماذا فعل قائد الطائرة عندماأوشكت الطائرة على السقوط؟عالم يدل ذلك؟-2
 .نتفادى  _االهلة   _اشرح مايلي  المغوار  -3

 البناء الفني
 استخرج من النص -1

*أسلوبا انشائيا وبين نوعه وغرضه.                        
 صورة بيانية ،سمها مع الشرح.*                        
 *محسنا بديعيا وسمه.                        

 البناء اللغوي
 اعرب ما تحته خط في النص .-1
 .ما محل الجمل الواقعة بين قوسين -2
 استخرج من النص-3

 *صيغة مبالغة وحدد وزنها .*اسما مصغرا وحدد وزنه .                         
 حدد نوع االسلوب الوارد في الجملة السابقة وحدد حالته رواحكم"افدوه بأ"الوطن الوطن ف-4
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الجزالجزائري
مطاربوفمطاربوفاريك

دوسن اسمادوسن اسماعيل
تسقط وبأنه يحاولستسقط وبأنه يحاول

عيش اخر لحيعيش اخر لحظاته(و 
(الرواح كادت في االرواح كادت 

ة ويدعوهمباشرة ويدعوهم الى ا
كم أبنائي،معكول لكم أبنائي،معكم قائ

ستسستسمعو على ما ر لكم على ما 
حمكم هللايرحمكم هللا وأريد أتين

ادى ازهاق أروى نتفادى ازهاق أرواح و
ييمان نابض باالنداء نابض باال

الجميل ويقالجميل ويقد يردهو ذا يرد
 اليه راجعون .وانا اليه راجعون .
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الم يدل ذلك؟ط؟عالم يدل ذلك؟
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4am.ency-education.com

https://www.ency-education.com/4am.html

