
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 2019 ديسمبر 02االثنين : شيهب بن عبد هللا                                                                 يوم : ابتدائية 

ةُ  ِة اللّغة العربية                                                  الُمدَّ ِل ِفي َمادَّ  َساَعٌة َوِنْصٌف : ِاْمِتَحاُن الَفْصِل األَوَّ

 الّنص

ٌد  َل ُمَحمَّ َجاُع، َتَحصَّ ٌد الَعْرِبي بن مهيدي اْبُن الَجَزاِئِر الشُّ اِبَعِة لِِوالََيِة أُمُّ الَبَواِقي ُولَِد ُمَحمَّ ِبإِْحَدى القَُرى ِفي َنَواِحي َعْين ملِيلَة التَّ

ةِ  اَفِة اِاْسَ ِميَّ ِة ، ُثمَّ اْنَ مَّ َبْعَد َ لَِ  لِْلَ شَّ َهاَدِة ااِلْبِتَداِئيَّ  .َعلَ  الشَّ

الًَة ِفي َمْعَرَ ِة َ ِبيًرالَِعَب ِبْن مهيدي َدْوًرا  ، َ َما َشاَرَ  ُمَشاَرَ ًة َفعَّ ْوَرِة الُمَسلَّحِة ِضَد ااِلْسِتْعَماِر الِفَرْنِسيِّ  ِفي التَّْحِضيِر لِلثَّ

ْعِ يِب  َخ الِفَرْنِسييَن ِفي َشَواِرِع الَعاِصَمِة، ُثمَّ اُْعُتِقَل َبْعَد َ لَِ  َواُْسُتْشِهَد َتْحَت التَّ  .الَجَزاِئِر َحْيُث َدوَّ

، ُمْ لٌِ  لِِديِنِي، َبِعيٌد ُ لَّ الُبْعِد َعْن ُ لِّ َما ُيِشيُنيُ : َقاَل أََحُدُ ْم ِفييِ  ٌد َشاٌب ُمْ ِمٌن، َبارٌّر ِبَوالَِدْيِي  َوَتِقيٌّر َ اَن ِمْن أَْقَطاِب . ُمَحمَّ

يَن الَ َيَتأََ ُروَن َعْن أََداِء َواِجَباِتِهْم    ِنيَن ال ِّ ٍة َقلِيلَِة الُوُجوِد ِفي َشَباِب الَعْصِر، َفُهَو ِمْن الُمَتَديِّ ِة َوَيْمَتاُز ِبِصَفاٍت إِْنَساِنيَّ الَوَطِنيَّ

ِة، َواَل  يِنيَّ رُ الدِّ ُر ِفي َمِصيِر ِبَ ِدِه الَجَزاِئرُيَف ِّ ا ُيَف ِّ  .   ِفي َشْيٍء أَْ َثَر ِممَّ

 األسئلــــــــــــة

  ( نقاط3: ) أَْسئِلَُة الَفْهم

  . ُعْنَواًنا ُمَناِسًبا لِْلنَّ ِّ  ّ اتِ  /1

 أَْيَن ُولَِد الَعْرِبي ِبْن مهيدي ؟  /2

ْف الَ لَِمَة التِّي اْسَتْ َرْجَتَها ِمَن النَّ ِّ ِفي ُجْملٍَة ُمِفيَدةٍ .... ≠الَجَبانُ :  ِاْبَحْث ِفي النَِّ  َعْن ِضدِّ َ لَِمِة  /3  . ، ّثمَّ  َو ِّ

 

  ( نقاط3: ) أَْسئِلَُة اللَّ ةِ 

  . أْعِرْب َما َتْحَتُي َ ط في النَّ ِّ   /1

ِر / 2 ْعِ يِب : أَْسِنْد الُجْملََة اآلِتَيَة إِلَ  َجْمِع الُمَ  َّ  .ُثمَّ اُْعُتِقَل َبْعَد َ لَِ  َواُْسُتْشِهَد َتْحَت التَّ

اِء َمْرُبوَطة ِفي َ لَِمِة  /3  الَعاِصَمةِ :  َعلِّْل َسَبَب ِ َتاَبِة التَّ

 

 ( نقاط4: ) الوضعّية اإلدماجّية

ْعِبَيِة ِضدَّ اْلَعُدوِّ الِفْرْنِسيِّ   ي َقاَد إِْحَدى الُمَقاَوَماِت الشَّ ْفَت َعلَ  َبَطٍل ِمْن أَْبَطاِل الَجَزاِئِر ال ِّ  ِفي َدْرٍس ِمْن ُدُروِس الِقَراَءِة َتَعرَّ

 .أاََل َوُ َو األَِميُر َعْبُد الَقاِدِر 

َفةَ   .  اُْ ُتْب َفْقَرًة ِمْن َثَماِنَيًة إِلَ  َعَشَرِة أَْسُطٍر َتِصُف ِفيَها َ َ ا الَقاِئَد ُمْسَتْعِمً  الصِّ
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