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  ................................................................................ :االسم و الّلقب 
  

   النص

 انبالج فجر جديد

  

آنت أنا و إخوتي السّتة في باديتنا ال نھتم برجل حافية و ال بشعر متھدل ملبد 

عة نجمع تھّمنا قفاف مرّق. وال بعينين رمدا وين و ال بجرح يحوم حوله الذباب 

داخلھا يابس األعشاب و العيدان التي ستحرقھا أمي في الفرن الصغير لتنضج 

  . عّلنا نھّدئ آالم الجوع نيسارعتمّدمه إلينا فنلتھمه الخبز األسمر و تق

 وذات صباح توّقفت أمام آوخنا سيارة سوداء فخمة فھرعنا نحوها   

مسرعين متطّلعين، متأّملين عجائب صنعھا فلم أشعر إال و أمي تزغرد وتھتف 

 الّرئيس في: إني ال أآاد أصّدق عيني) مرحبا بالّرئيس يحي الّزين،(من أعماقھا 

ريفنا؟ ال بّد أنه جاء ليخّلص دوارنا من الخصاصة و الحرمان طاف الّرئيس 

باألآواخ سائال عن أحوالنا و مقّدما لألهالي وعودا مسحت عبرات لم تستطع 

  .بعض العيون لھا غالبا

وتطايرت ورقات اليومية و إذا باالنجازات تغزو ريفنا فھذه مدرسة وذاك   

  .مستوصف وهذه حنفية عمومّية 

ولم يآتمل العام حتى انتصب بدوارنا حي سآني معلنا عن انبالج فجر   

جديد، و مازلت أتذآر تعليق رئيس الجمھورّية على إجابات أّمي عن سؤاله 

  … فقد آانت في ذلك دعوة ملّحة ! "تبارك اهللا سبعة"حول عدد أطفالھا 

  )مجلّة عرفان (
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  ................................................................................ :االسم و الّلقب 

  
  
  

  يعاني الطفل و إخوته من الخصاصة و الحرمان  -1

 أحّدد ذلك   - أ

 ....................................................................................................

............................................................................................................  

 أستدّل على ذلك بقرائن من النّص - ب

... .................................................................................................

............................................................................................................  
  

  وعد الّرئيس سّآان الّدوار بوعود  -2

  عود التي قدمھا الّرئيس في نفوس سآان الدوار ما هو تأثير الو  - أ

.................................................................................................... 

............................................................................................................  

 هل تحققت هذه الوعود ؟  - ب

 ....................................................................................................

............................................................................................................  

  ى النھوض بالمناطق المحرومة ؟لذي ساعد الّدولة عل اما -3

  ما رأيك في هذه الفآرة؟

 ....................................................................................................

............................................................................................................  

............................................................................................................

............................................................................................................  

3معـ   

2معـ   

4معـ   
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  …آانت في ذلك دعوة ملّحة  ماذا يقصد الآاتب من قوله فقد - -4

............................................................................................................

............................................................................................................  

 بما تراه مناسبا أآّمل النّص  -5

............................................................................................................

............................................................................................................  

............................................................................................................

............................................................................................................  

............................................................................................................

............................................................................................................  

  
  

 .عوض آل آلمة مسّطرة في الجمل التالية بمرادف لھا  -6

  ………………………………………  متسارعيننلتھمه 

  ………………………………………  م الجوع آالنھّدئعّلنا 

  ………………………………………   ريفنا تغزواالنجازات 

  

  

  

  

  

4التمّيز معـ   معايير الحد األدنى   
  3معـ   ج2معـ  ب2معـ  أ2معـ  

  0 0 0 0 0 انعدام التملك

  1 12 0،5 1،5 0،51دون التملك األدنى

  2 24 1 3 1،52 التملك األدنى

2 3 

 5  3 36 1،5 4،5 2،53 ىالتملك األقص

 

  2معـ

  4معـ

  3معـ
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