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 المراقبة المستمرة الثالثة 
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 :اقرأ النص قراءة متأنية 

                                                : نص االنطالق
 

 

 

 

 

 

 

 
 

I- مجال القراءة  :  
      : تأطير النص  –أ 

 ن52.0 ...............................................................................................  : مجال النص حدد  – .1

  ن52.0 ........................................................................................ :اقترح عنوانا مناسبا للنص  – .2

         :الفهم والتحليل  -ب

 :السباق حسبالكلمات التالية اشرح  -1

                                                                                            1ن ...............................................:.........كبح........................................:...................... خيم 

                                                                            ن 0.5    ؟ ماذا وصف الكاتب في الفقرة األولى من النص  –2        

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

 ن 1                                                                        ؟ أين يتجلى الطابع السلمي للمسيرة الخضراء  – .3

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

 1ن ........................................................................................: لنص ا في الحدث الرئيسيحدد  - .4

  ن120                                                                      :           لخص أحداث النص في ثالثة أسطر – .5

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

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

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

 ن0.5                                                                        : استخرج من النص كلمتين دالتين على مجاله  .6

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

 ن1                                .ا المتطوعين متين وصف بهيا الصحراء وأخرمتخرج من النص صفتين وصف بهاس .7

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

 ن1                                                                              دة من النص وأين تتجلى ؟ما القيمة المستفا.  8

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

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

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

 

 

أن  إلىيتحرق أشد التحرق  إقليموكان كل  .الجمركنا ونحن في المسيرة ننتظر أمر االنطالق على أحر من               

، جاء الصوت وفي اليوم الخامس من نونبر. يةالحدود الوهمية لصحرائنا الغال، وأول من يخترق المسيرة رأسيكون على 

 الملكي الحازم ، مفتتحا خطابه باآلية الكريمة ، " فإذا عزمت فتوكل على هللا " جاء الخطاب الملكي كالموسيقى في آذاننا ،

 فخيم على المتطوعين جو من الجدية واالستعداد والسعادة العميقة. ثم كان السير نحو أراضينا العزيزة ، فتقدمت أنا و 

توغلنا في ترابنا الزكي، فانحنى الجميع على األرض  تى، ح نزعا ة ، فنزعنا أعمدتها الحديديةكرفاقي نحو األسالك الشائ

.للتيمم ثم صالة ركعتين ، تلبية للتعليمات الملكية السامية   

          وتابعت المسيرة سيرها ، فصعب على المؤطرين كبح جماح الشباب ، الذين ركضوا إلى األمام، يعانقون أرض 

.مهم بعد فراق طويل أ إلىصحرائهم ، وكأنهم أطفال يعودون   

وما بعدها بتصرف 59ص ( المسيرة الخضراء)أحمد ع السالم البقالي                                                                   



 

II / مجال التطبيق على الدروس اللغوية :                                

 ن52.0:النصما تحته خط في  أشكل – 1

 ن52.0 :به الجدول التالي  تمألالفقرة األولى ما استخرج من  –  -2
 

المفعول المطلق أو ما ينوب  الجملة
 عنه

 غرضه أو وظيفته نوعه

 
 

   

  

 3 -   (ن1 :اإلضماروالجائز  اإلضماراال للفاعل الواجب استخرج من الفقرة األولى مث

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

 ن120: التاليتين مبينا  حكمه  عين المفعول به في الجملتين – 4

 سبب التقديم حكمه مفعول بهال لجملةا

    الفدائي  إالال يحرر الوطن 

    قدم الجائزة المدير 

 

 ن0.5: به مصدرا مؤوال مع الشكل  أنشئ جملة فعلية تتضمن مفعوال -5

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

حر  : "اجعل الفاعل المستتر اسما ظاهرا في الجملة التالية  -6           ن0.5                 "ر بلدك من االستعمارَ 

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

 ن1: يه موقعة في النصضيلي حسب ما يقتما  أعرب –7

 ....................................................................:نزعا-

 ..................................................................:ننتظر .-

 .....................................................:............ركعتين -

III / ن 6  : اإلنشاءالتعبير و مجال 
 

األسباب والنتائج المترتبة عنها  إلىمشيرا  ،اسطرعشر  اثنيفي حدود حول ظاهرة تشغيل األطفال  كتب تقريراا -

 .ارة كتابة التقرير التي تعرفتهابما تعلمته من تقنيات مه في ذلك  مسترشدا .ومبديا رأيك حول الظاهرة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




