
 

 ربية لوالية برج بوعريريج               مديرية التّ                                            2021/2022الموسم الّدراسي: 

 ـــــــطمتوّسـ الّرابعةالمستــــوى : (                                             ) الهجرة الّدخلية والخارجيّة 

                                                          ة في مادة اللّغة العربيّ  ختبار الفصل الثّالثمراجعة ال

 الّسند:  

ـة الحـدود بان الذين يعبرون بطريقة سري  ام عـن الش  ة هـذه األيـ  حف الجزائريـ  أرقام مذهلة توافينـا بهـا الص       

 ة في اتجاه أوروبا.البحري  

سلل سـنة يحاولون الت   37إلى  16ث عـن ثالثمائـة شـاب أعمارهـم مـا بين ة تتحـد  الجزائري  سمية األوساط الر      

ك ضعيـف أو صغيرة قديمة ال تكاد تحتمل عطـال طارئا لمحـر   قواربة في واحل اإليطالية واإلسباني  يوميا إلى الس  

ـط يدفعون يخاطرون بحياتهم في عرض المتوس  ذيـن باب ال  بـات جـو مفاجئة . األدهـى مـن ذلـك أن هؤالء الش  تقل  

 -ل في أغلب الحاالت حصيلـة كل ما تملكه عائالتهـم تمث   ريينّمبالغّكبيرة(بّللمهاجرينّالسّ )تهرّ لعصابات 

الهـالك  مآلهـم الحتمـي   لالستدانة لتسديد المبلغ المطلوب، إال أن   ها تضطر  حيث إن   -وأحيانًـا مـا ال تملكه أيضـا 

 لمّجثثهمّ(ـنّأهلهـمّحتـىّمـنّتسّ )ّأنّيتمكّ واحل األوروبية دون س  ء القبـض عليهـم قبـل وصولهـم لل، أو إلقاغرقا

صـون قبـل اإلبحـار مـن كل األوراق التـي قـد تثبت هويتهم. فمأساة هـؤالء الذين عرف عليهـا بمـا أن هـم يتخل  أو الت  

، وال يـرون مفـرا (أصبحواّالّيؤمنونّبالعدالةّفيّأوطانهمّ) هـمأن  يقدمـون عـلـى المـوت طمعا في حياة أفضـل 

خـارج حـدود بلدانهم، وفي زمـن اإلعـالم المفتـوح وتزاحم  طون فيها إال  مـن أنياب البطالة والفقـر التـي يتخب  

 الفضائيات التي تنقـل صـور البذخ التـي تعيشها المجتمعات الغربية.

إغـراءات الهجـرة حتى وإن  اب الـذي ال يجـد عمـال يعيـش منـه أن يقـاومعـلـى الشـ  عـب يبقـى مـن الص      

معظمهـم أصبـح يـرى في تجـارب وحكايات نجاحات  ة االنتحاريـة، بـل إن  مـا تكـون بالعملي   هأشـبـ تأصبحـ

 .ـرةريـق الخطقدما في هـذه الط   األقارب واألصدقـاء مـن المهاجرين دافعا قويا للمضي  

ّلجميـعّهـؤالءّال ّ)ال نريد  ليقعوا في أخطـاء أكبر وأفـدح، لكـن  (ذينّيهربـونّمـنّالمشاكلأنّنلتمـسّأعـذاراً

ثنـي مـن عزيمـة تعالج بمراقبة الحدود فحسب، ألن ذلك ببساطة ال يكفـي لي  رية ال يمكن أن قضية الهجرة الس  

ياسيين في جميع المجتمعات بان الذين سيجدون ألـف طريقة للهروب مـن الوطـن، بـل هـي مسؤولية الس  الش  

سباب والظروف المنتجة للهجرة والتـي يعـاني فيهـا الفـرد مـن ضـغـوط تدفعه لتغيير وطنه، ودورهم في توفير األ

األمـل في حياة أفضـل  أن   بعمـق يؤمنواباب، لكي ة المالئمة التي تبعـث األمـل مـن جديد في نفـوس الش  المعيشي  

  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرقّاألوسطّ"ّبتصرفانيسةّمخالديّ/ّجريدةّالشّ       .خارجه ربوع الوطـن وليـس هـو في

 ةالت اليهللاّوّاقرأّالن صّقراءةّواعيةّفاحصةّثم ّأجبّعنّاألسئلةّتوك لّعلىّ                               

 ة:ــــــــــــــاألسئل  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 ن4 الوضعية األولى :

 ّ .ريةس  باب إلى الهجرة الالتي تدفع بالش  ة اذكر سببين من األسباب الموضوعي   -1

 .ي ظاهرة الهجرة وض ح ذلككان لإلعالم دورا بارزا في تفش   -2

 البذخ. –فهما في جملتين مفيدتين: توافينا اشرح الكلمتين اآلتيتين ثم وظ   -3

ة مناِسبلخ ص مضمون الن ص في فكَرة ع -4  ّ.ةام 
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 ن8انية :الوضعية الثّ 

اـ أعر 1  .ْب َما فوَق الخط  فِي الس نِد إعَرابًا تام 

 ما محل الجمل الواقعة بين قوسين من اإلعراب. -2

تي تليهـا: " أصبحـوا ال يـرون مفـرا مـن أنيـاب البطالة والفقر تأمـل العبارة اآلتيـة ثـم أجـب عـن األسئلة ال   -3

ارج حـدود بلدانهم ".التي يتخبطون فيهـا إال خـ  

       .بةا" مرك  ر  فالجملة " أصبحوا ال يرون م هن أن  بر -أ

.أثرها البالغينا نوعها وة الواردة في العبارة مبي  ورة البياني  ناقش الص   -ب   

. امكل الت  ص بالحروف واضبطهما بالش  قمين الواردين في الن  كتب الر  ا -ج  

. ر واحدوأشر له بمؤش  ص مط الغالب على الن  استنبط الن   -4  

 اسم مفعول . –استخرج من الن ص : اسم تفضيل -5

.ندر قيمة مناسبة للس  قد   -6  

.الهجرة الس رية لظاهرة  حال   اقترح -7  

 ن8ة :الوضعية اإلدماجيّ 

 طون للهجرة عبر القارب نحو أروبا.يخط   مجموعة من شباب الحي   علمت أن  : ياق السّ    

 اغبين في الحصـول عـلى حـلـولباب الر  الهجـرة نـحـو أروبـا طموًحـا وإغـراء للش   لتشك   "  ند : السّ    

 ".سهلة للمشاكل التي يعانون منها      

                   تنصح فيـه  اسطر عـشر ةست   عـن ـا ال يقـل  ص  ا درسـت، أنتج نة ومـم  انطالقـا مـن معلوماتك القبليـ   :عليمة التّ   

 ًحـا مخاطـر ونتائـج ركـوب قوارب المـوت.ط، موض  بعـدم المغامرة بأنفسهم في مقبرة المتوس  باب شـ  ال

 

. 

 

 

 وفّقكـــــــــــم هللا                                                                                                                  

 األستاذ: إبراهيــم سعـــدي                                                                                                                   
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