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 شعايب مقلع تيزي وزو

 .الفصل األول في اللغة العربية امتحان

 :السند

جل الذي عاهد هللا و ر  ، هذا ال" يس  ب  العربي الت  " إنه المجاهد البطل...؟ نعمر لهالذي ال قب هيدالش   تعرفونهل  

بل حاربهم  العسكرياالستعمار الفرنسي بالعتاد يحارب آنذاك لم يكن . يتهمهو   و  الوطن على حماية دين الجزائريين

في ن ًفوِسهم و  رسه  َولت ِفرنسا غَ َحا عميقٍ من جهٍل  ينالجزائري   خراجإفساهم في . بأقوى سالٍح هو العلم و القلم

ق على   ل  ـظو . األبي   عبسبيل تْنوير ًعقول هذا الش   يإلى أخرى بِشجاعة و َتحد  ف فتنقل من مدينة جزائرية. لِهموع 

ِرمة ن  هذا الحاِل إلى أن ج   ن ون  ِفرنسا المج ْ  .ج 

ابع من أ  مكان  إلىإْقتحم االرهابيون الفرنسيون منزل هذا الش هيد و قاموا بإْخطتافه ) 9191فريل في الر 

 ، لِكن ه بكل عزٍم و أنفٍة رفض الش هيد رىالكبْ إرغامه على الت راجع عْن دعم الث ورة الت حريرية  اولواحَ إذ . (مجهول

 اال  أن قتلوا هذا الرجل بأبشع طريقٍة ،حيث  هؤالء الجنود لم يكن منْ حينها . لِعْرِض فرنسا و بْيِع بلده صياعَ اإلنْ 

 .قاموا بإدخالِه عارًيا في قدٍر مملوٍء بزيت يغلي تحت درجة حرارٍة مرتفعةٍ 

 :البناء الفكري

 من هي؟ كيف ل ق بت؟. طنية معروفةوة يتحدث هذا الن ص هن شخصي   -1

 خصية الوطنية اإلستعمار الفرنسي؟كيف حاربت هذه الش   -2

 يالش هيد الذي ال قبر له؟ ما المقصود -3

فها في جملة من انشائك "اإلستسالم"  لمةكف دإستخرج من الن ص مرا -4  ثم  وظ 

 :الل غوي البناء 

 إعرب ما تحته خط -1

ل الجملة التي بين قوسين إلى المثنى -2  .حو 

 إستخرج من النص  -3

دجفعل م  تفيد االستدراكصيغة  جملة استفهامية فعل مزيد ر 

    

 

الية بكلمة تحوي همزة على الواوإكمل  -4  .الفراغ في الجملة الت 

ب المستعمر الفرنسي الش هيد بطريقة   ........................عذ 

 "تحت"اء في آخر كلمة كتابة الت   عل ل سبب -5

 :الوضعية االدماجية

د الوطنية شعور ي حس  به كل مخلٍص لوطنه، وكلُّ شخٍص   ماع إْسم الجزائر و خاصة سإقشعر  بدن ًه بمجر 

 .تربينالمغْ 

فا جملة منسوخة بـ  90في فقرة ال تتعدى  ا عنها موظ  ث عن الجزائر و ِصْف إْحساس كل ً من يعيش بعيدُّ سطًرا تحد 

 " لذا "و أيًضا " بات"

 "بالتوفيق للجميع"


