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  األسئلة التاليةاقرأ النص قراءة متأنية ثم أجب عن                                    

 نقط ( 8& المجال الرئيس األول : القراءة )  

 ن1مالحظة النص :  ◊ 

 لعنوان النص من بين ما يلي :أمام الجزء المناسب )×( ــ ضع العالمة  1           

 ــ بداية النص )  (                        ــ وسط النص )  (                    ــ نهاية النص )  (                         

 ــ ضع خطا تحت نوعية النص المناسبة من بين ما يلي : 2           

 ــ  نص تقريري    ــ نص سردي                              ــ نص حجاجي                                           

 ن2فهم النص :  ◊ 

 ....................... ≠ــ المستحيل .......................            ≠اشرح بالضد الكلمتين اآلتيتين :  ــ أسر ــ  3        

 ................................................................: ......................؟ــ ما المقصود بالرسالة المقدسة  4        

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

  ن3تحليل النص:  ◊

 ......................................(....هو اسم الملك الذي ضحى من أجله الشهيد بحياته ؟ ) .............. امــ  1         

 ــ حدد القيمة الوطنية لكل شخصية : 2         

 ..............................................................................ــ الشهيد عالل بن عبد هللا : .............              

 ..................................................................................ــ الملك المزيف ابن عرفة : ............              

 ملك : على التأثر النفسي الذي كان يعانيه الشهيد أثناء نفي ال ــ استخرج من النص ما يدل 3         

            ........................................................................................................................... () 

  ن2تركيب :  ◊

 .........................................................لنص ، و عبر عن موقفك منه : ...الوارد في ا يالحدث الرئيسلخص      

 استـــشهـــاد فـــــدائـي

 مــنهــوطــ تلقى المغاربة خبر نفي ملكهم بصدمة و ذهول، و كان عالل بن عبد هللا من هؤالء المغاربة المحبين  1        

 له جفن ، وقع ضـمــأغالمتعلقين بملكهم ، فأصبح كاسف البال ، متوتر األعصاب ، ال يعرف إلى النوم  سبيال ، و إذا 

 فريسة الكوابيس المزعجة ، و تقلب في فراشه بألم و ضيق .

 المتاعبلقد كان رجال مرهفا حسه السياسي ، يزاول نشاطه الوطني بحماس شديد يقلق رفاقه و يسبب له الكثير من 

 ازة و فاس ثم الرباط...مع السلطات االستعمارية ، التي نفته من مسقط رأسه " جرسيف " إلى مدن عديدة : ت

 ــ  و جاء يوم الخميس ، و لم يعد عالل يطيق الجحيم ، فاتخذ قراره الحاسم ، و أسر به إلى صديقه و جاره 2       

 عليه المساعدة . ولما كان من بارك المبادرة دون تردد ، و عرض  " العربي العوني "، و هو إسكافي معروف ، الذي

 المستحيل في تلك الظروف الحصول على سالح ناري ، فقد اكتفى عالل بمدية كبيرة من أدوات المطبخ ، و تكلف

 العوني بتسنينها و صنع غمد جلدي لها .

 حصان  ياـتطـممسلطان المزيف ابن عرفة ، الذي كان ، اقتحم عالل موكب ال الموعودــ وفي صباح يوم الجمعة  3       

 الطريق أمام عالل إلى حصان الملكالملك الشرعي ،في طريقه إلى المسجد ألداء صالة الجمعة ، فزع الجميع و انفتح 

 الدمية ، فصدمت السيارة الحصان ،و سقط ابن عرفة جريحا ، إال أن طلقات الرصاص توالت على جسم عالل ، فسقط

 يدا في عمل فدائي وطني ، ليفتح الباب على مصراعيه ألبطال المقاومة ، الذين سيتمون الرسالة المقدسة التي بدأها.شه 
 

 أحمد عبد السالم البقالي : عالل بن عبد هللا ـ منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومة و أعضاء جيش التحرير ـ                                   

 و ما بعدها ) بتصرف ( 51، ص :1994مطبعة ديديكو ، سال                                                                          

 

www.talamidi.com تم تحمیل ھذا الملف من موقع تالمیذي



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

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

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

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   

  نقط (6لرئيس الثاني : الدرس اللغوي ) & المجال ا         

 ن1الشكل : اضبط بالشكل التام ما تحته خط في النص فقط  ــ 1     

 ن0.5....(...)........ بالشكل ..( و حدد وزنه مع ضبط الوزن..استخرج من الفقرة الثالثة : ــ اسم مكان )........ ــ 2     

 ن0.5..........(................)....... و بين نوعه...........( .....)........ــ اسم آلة                                          

 حول الفعل المبني للمجهول في هذه الجملة ) قدمت الروح فداء للوطن ( إلى اسم مفعول ثم غير ما يمكن تغييره  ــ 3     

 ن1........................................................(...كون االسم عامال عمل فعله :الجملة )...........حيث ي          

 ن1 :مع الشكل التامحدد المطلوب داخل الجدول اآلتي  ــ 4     

 اسم مكان    صيغة المبالغة    اسم اآللة     اسم الفاعل     الفعل     

     ضــــــرب 

 

 ن1الملك الشرعي  حصانــ كان ممتطيا    هحسـأعرب ما تحته خط في الجملتين اآلتيتين ــ كان رجال مرهفا  ــ 5       

 ــ حس : .................................................................................................................           
 ان: ...............................................................................................................ــ حص           

 ن1حرية الوطن بروحه شهيد  ع الشكل التام ما يلي : إن الفاديحول إلى المثنى المذكر م ــ 6       

 ــ المثنى المذكر : ..............................................................................             
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                

 نقط ( 6المجال الرئيس الثالث : التعبير )  &    

 ،، اسرد وقائع تلك الرحلة العتيقة إلى إحدى المدن المغربية  رفقة أصدقائكقمت برحلة  نص الموضوع :          
 و صف ما شاهدته مسترشدا بتقنيات و خطوات مهارة وصف رحلة.                             
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