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نضاله باالنتصار،  كلل أن، عاد جاللة المغفور له محمد الخامس من المنفى، بعد  1955نونبر  16في يوم  -1

بوعده عندما قال " ثم إذا كان ضياع الحق في سكوت أهله  قد برحيث اعترفت فرنسا باستقالل المغرب. وهو بذلك يكون 

على حفظ  –بعون هللا و فضله  –عنه فما ضاع حق وراءه طالب. إن حق األمة المغربية ال يضيع و لن يضيع، فنحن 

 ون "كل مغربي سائر قلبكيان البالد ساهرون و لضمان مستقبلها الزاهر المجيد عاملون، و لتحقيق األمنية التي تنعش 

عنه إثر استقباله لسفراء الدول األجنبية، حيث قال " من الحق  باالستقالل، هذا ما عبر المطالبةلم يكن يكل من  -2

إليها  نتوقحقوقه الشرعية، وأن يقع تحقيق ما يتمناه و يتمناه الشعب المغربي من المطامح التي  أن ينال الشعب المغربي

 كسائر األمم"

ثورة الملك و الشعب تحققت تلك األمنية و هي عودة األمور إلى نصابها، وعودة الملك إلى و بالفعل، بفضل  -3

عرشه، و استعادة الشعب لكرامته، و قد كان زعماء العالم يعرفون أن المغرب سينال ما يريد بفضل هذا االلتحام. هذا ما 

                                                                                                         جريدة حقائق بريس "بتصرف" أؤكد انه سيبقى مستقال " غرب بلد مستقل، إنه مستقل وه "غيوم الثاني" قائال : " إن المعبر عن

***************************************************************************************************** 

 ن8ل الرئيسي األول : القراءة المجا
 وتأطيره مالحظة النص: 

 ن0.5 الجواب الصحيح.أمام  xبوضع عالمة  نوعيتهالنص و  مجالحدد  -/1

 : ديني    مجال النص        اجتماعي      وطني  

 قصةية النص :  عنو     مقالة      سيرة ذاتية   

 ن0.5:..............................................................................................عنوانا مناسبا للنص اقترح -/2

 ( 2فهم النص)ن 

 ن1 الكلمتين شرحا سياقيا و استعملها في جملتين مفيدتين.اشرح  -/1

 .................................................................................................:الجملة  .......................كلل :

 :.................................................................................................الجملة  ......................: يكل

 ن1...................................................................................................نص :الفكرة العامة للحدد  -/2

 ن(3) النص تحليل               

 ن1.......................................................لحدث السيئ الذي تعرض له محمد الخامس إبان االستعمار؟ا ام -/1

           ن1 : ه؟ استدل على ذلك بعبارة من النصربه محمد الخامس لشعبما الوعد الذي ب -/2

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

 ن0.5...................................على مجاله:....................................... استخرج من النص لفظتين دالتين -/3

 ن0.5..........................................................................ما القيمة التي يمكن استخالصها من النص ؟ -/4

 ن(2): كيب تر

 ضياع الحق في سكوت أهله عنه، فما ضاع حق وراءه طالب. إن الحق األمة المغربية  إذا كان يقول محمد الخامس " ثم

 حلل هذه القولة، مبينا رأيك فيها.         ال يضيع و لن يضيع "
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........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
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 ن(6) اللغوي: الدرس  الثانيالمجال الرئيسي 

 ن1    نتـوق  -قلب    -بر    -كلل   :   ما تحته خط في النص اضبط بالشكل التام  :الشكل  -/1

 ن1 : يناسب الجدول التالياستخرج من الفقرة األولى ما  -/2

 أجوف يائي واوي أجوف فعل مضعف فعل صحيح سالم مزيد

    

 ن1.5 :أتمم ملء الجدول بما يناسب -/3

 التغيير الطارئ في المضارع تحويله إلى فعل في الماضي الفعل في المضارع

   يقع

   ينال

   يتوق

 ن0.5  مقرون مجزوم "بلم" مسندة إلى الغائب المفرد لفيفركب جملة تشتمل على  -/4

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

 ن1    الجمع بنوعيه الجملة التالية مع الشكل التام : سيبقى مستقالأحول إلى  -/5

 .....................................................................................................................................................................: الجمع المذكر

 ...................................................................................................................................................................:  الجمع المؤنث

    ................................................................................................................................ف: :أعرب -/6

   ن1               ........................................................................................................................................:  بوعدك            

  ن(6التعبير و اإلنشاء  ) المجال الرئيسي الثالث :

 .فسر و توسع في األبيات الشعرية التالية، مطبقا ما تلقيته من تقنيات مهارة التفسير و التوسيع:  نص الموضوع
  يقول الشاعر أحمد مطر: 
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 نموت كي يحيـا الوطن
 يحيـا لمن؟

ن الوطنحن  
لم يكن بنا كريما آمنا إن  

 ولم يكن محترما ولم يكن حرا
وال عاش الوطن...فال عشنا  

 
 


