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  : الّنص 
يَُّة مع ُنُشوِء الّطبيعة، َتُصوُنها  لفظٌ الحّريَّة     جميٌل ساحٌر عذٌب، يبعث األمَل إلى قلب كلِّ ِإْنَساٍن، وقد َنَشَأِت الُحرِّ

 حين َتِدبُّ فيه الحياةُ  اإلنسانيحميها العدُل، وقد ُوِضَعِت القوانيُن للدِّفاِع عنها فهي ِإَذْن َمْطَلٌب يوَضُع مع الّشرائُع و 
َيِتِهْم إّال َتْحَت ُظُروٍف َداِمَيٍة َقا  ال  ِسَيٍة، ومع ذلك، وما ِمْن ُقوٍَّة في الدُّنيا تستطيُع أن ُتْرِغَم النَّاَس على الّتَخلِّي عن ُحرِّ

َيُتهُ  ِفي الَقِوِل والَعَمِل   ُيْمِكُن أن يدوم الَعَسُف والُجوُر وَسْلُب الُحريَّاِت َوَخْيٌر ِلِإلْنَساِن أن ُيْحَرَم َحَياته من أن ُيْحَرَم ُحرِّ
   .والتَّفكير

  

يَّة والمحافظِة عليها و الّدفاع  عنها هي أْسَمى َمَظاِهِر ا ِإلنساِن الذي َيْحَتِرُم َذاَتُه، َوُيْدِرُك وال شّك في أّن االعتزاز بالحرِّ
 َال يقبل باْنِتَقاِصَها َمْعَنى ُوُجوِدِه َهَذا الوجوُد الذي َيَتَمَثُل في َكَراَمٍة ال َيسَمُح ِبَمسَِّها َوَشْخِصيٍَّة َيَضنُّ باْمِتَهاِنَها وحقوقٍ 

 .الذَّْوِد َعنها في سبيل  َوَهْضِمَها، وحّريٍَّة َيْبُذُل َدَمُه َو َحَياَتهُ 
ما المسلوَبًة الحّريَة ُتَكاِفُح َوَتْسَتْبِسُل في طرِد الُمْسَتْعِمر، وتبُذُل الدٍَّماَء َسِخيََّة ِللظََّفِر ِبحِريََّتها، ومه الّشعوبَ ولهذا نرى 

  .ْعِبِديها تَ َكُثَرِت الَقَرِابيُن فإّنها ال َتَضنُّ في الَبْذِل وال تقتصُد في الِغذاِء حتى تتغّلب على َظاِلِمَيها َوُمْسَتِغلِّيها و ُمسْ 
  

َياِت َوَيْنَهُب الثَّرواِت فحسب، بل ألنّ  ه ُيَحاِوُل َأْن َيجعل ولقد َعلََّمْتنا األحداُث َأّن االْسِتْعَمَار َلْعَنٌة، َال َألنَُّه َيْسُلُب الُحرِّ
  .بعض الّشعوب الخاضعِة َتْسَتِسيُغ العبوديََّة 

  .َعِم التي َيْسَعُد بها الَمْرُء و ال يجوُز أْن تَُقاَم ِفي وجهها الُحُدوُد ِإّن الحرّيَة من أجلِّ النِّ : وَصْفَوُة الَقْوِل 
  

  –بتصرف  -اإلنشاء الواضح –علي رضا                                            
  

  :األسئلة
  )نقاط 06: (البناء الفكري 

  ما الموضوع اّلذي عالجه الكاتب في هذا الّنص ؟ -1   
  الّنعم التي ينعم بها اإلنسان حسب الّنص ؟ ما أجلّ  -2   
  لماذا تستبسل الشعوب ؟ -3   
  .وّضحه . ذكر الكاتب ما يقوم به االستعمار -4   
 .الّذود  -يضّن  -العسف  -ترغم : اشرح الكلمات اآلتية -5   
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  ) نقاط 04: (غوي البناء اللّ 
  .أعرب ما تحته خط في الّنص  -1   

  :الّنص استخرج من  -2   
  .مصدرا ميمّيا مبّينا وزنه  - أ        
  .فعال سداسّيا مبّينا مصدره  -ب       

  )الّشعوب تنتصر(على الجملة اآلتية و غّير ما يجب تغييره " عسى"أدخل الفعل  -3   
  

  )نقطتان: (البناء الفّني 
  "ات و ينهب الّثروات ستعمار يسلب الحريّ اإل"بّين نوع المحّسن البديعي الوارد في عبارة  -1   
  .استخرج من الفقرة األولى عبارة وصفّية  -2   

  

  )نقاط  8( :الوضعّية اإلدماجّية 
أكتب فقرة ال تتعّدى اثنى . ستقاللها ، و خالفته في رأيه يرى أحد أصدقائك أّن الحرّية مقتصرة على نيل الّشعوب إل    

  .، مستعمال جمال مؤّكدة و تعابير مجازّية  عشر سطرا تبّين فيها حقيقة الحّرية و مجاالتها
  
  
  
  


