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 .......................... : السند

نُ منوماا وَي غَْنَُِ اُ   الَجَزائِِري   إن              ي، وواو ُجاْزٌَل َي غَتََجاز  ِِ ِ، َوبِاْنتِمائِِه األََمااِزغ ُمْرتَبٌِط بالَوَطِن العََربِي 

 َعْنُوَما.

َما َشععب    الَجَزائِِري  إِن  الش ْعَب           ِ ْساَمُ  وُاَو نََلاُي الُم َو  ِِ ْولَاِو، وا ْساَمَ  ِيغاُن الي  ِِ ٌ ، َوإِن  ا ِِ اِت األََساِساغ ِو ُمْسا

ُموِي في َوْجِه ُمَلاَوَيِت  الَجَزائِرَ ِلَشْخِ غ تِنَا األََساِسغ وَ الت اِرغِخغ ِو، وقَْي ثَبََت نَن هُ الِلْ ُن الَمنِغُع الذي َمك َن  من ال ُّ

ااْعُب الجَزائِااِريُّ باِْسااَمِ   ااَن الش  ااَراَمِو والعَااْيِ  والُمَساااَوا ِ، الن ْغااِ  ْمااْن َشْخِ ااغ تَِوا، فَ َااْي تََل   يغااِن الن َِااااِ  وال  

وِلغ ا واْلتََما  اْغَطَر ِ ايْساتِْعَماِرغ ِو، واْساتََمي  مناهُ تِااع الط اقَاو الَمْعنَِوغ اِو وال ُاو  َ الرُّ وَ التااي باه فاي نَِلَِاِع ُعُوااوِي الس 

َُِظتْهُ مَن ايْستِْسَمِ  لِغَأِْس، َونَتَالَ    نْسبَاَب ايْنتَِ اِر.ْت لهُ َل

ْنَساانِغ ِو، غُااِيغُن العُْنُ ااِرغ وَ َوغَْنبُاذُ الن ْعااَر َ الشُّاا        ِِ َِْكَراَمااِو ا ُُْواو ي َرفِغااعي ل ْسااَمُ  بَِم ِِ َِْمَ  لَ َاْي جاااََل ا عُوبِغ وَ، واْسااتِ

ْنَساِن لإِلْنَساِن، وإن  الُمَساَوا َ الُمْطَِ َوَ التي  ِِ ْسَمُ  تَْنَسِجُ  مع ُك  ِ َعْ ري من العُُ ورِ بِوَ  نَاَدىا ِِ  ا ا

 األسئلة

 نقاط( 03) أسئلة الفهم: -أ(

 ؟.هوية الشع  الجزائري –العروبة    ج  –اإلسالم      -أ : غتليث النص عنع    -(1       

  .استنتج من النص ثمث عنا ر من عنا ر الووغو الوطنغو الخا و بالشعب الجزائري -(2       

 ".سَمحتب ،  تبَيَّن" استخرج من السني ووظف في جم  مُغي  مرايف الكِمتغن: -(3       

 نقاط( 03) أسئلة اللغة: - (

 نعرب الكِمات التي تلتوا خط في السني. -(1       

 استخرج من السني:-(2       

     

تَبِط  الَجَزائِِريَّ  إنَّ ": الجمعلو  الجمِو التالغو إل   -(3        ِ" ُمرب  بالَوَطِن العََربِي 

تِغباَلل" والومز  في بياغو كِمو: "أتاحت"  كِموفسر سبب كتابو التاَل في آخر  -(4         "اسب

  نقاط( 40) اإلدماجية:الوضعية  -ج(

ِ نَن  اِسااَمَ  وااَو ِيغااُن الي ولَااو الجَزائرغ ااِو، واِْساا     يغاانٌ  م ُ تَْعتَبِااَر الماااي  ُ األولَاا  ماان اليُّسااتُوِر الجَزائِااِري 

 ق.مَ األخْ   ِ اائِ ا لَُ عونَ غيْ 

ا تلتوا.ا ُ  وظ ِ وا مُ غْ ونا إلَ عُ يْ التي غَ  قَ َم ا األخْ ز  برِ ، مُ  ِ ا عن اِسَم ث فغوَ تلي  تَ  ف ر ُ  بْ كتُ اُ  ر   األْفعَاَ  الُمْعتِ وَ ُمَسط ِ

 1من  1الصفحة 

 أجوف فعل اسم موصول سالم جمع مؤنث
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 األجوبة

 نقاط( 03) أسئلة الفهم: -أ(

 .هوية الشع  الجزائري : غتليث النص عن  -(1       

اإلسالم استنتج من النص ثمث عنا ر من عنا ر الووغو الوطنغو الخا و بالشعب الجزائري:  -(2       
 مازيغيةاأل -العروبة  –

 شرح المفردات:   

 توظيفها مرادفها الكلمة

 تبين )ثبت( أن عيد الفطر غدا بعد رؤية هالل شوال ثبت تبين

 زيارتي لمدينة غرداية سمحت )أتاحت( لي بالتعرف على طيبة سكانها أتاحت سمحت
 

 نقاط( 03) أسئلة اللغة: - (

 اإلعرا : -(1       

 إعرابها الكلمة

 الظاور  عِ  آخره. الضمةمرفوع وعممو رفعه  خبر إن شع   

 الظاور  عِ  آخره. الفتحةوعممو ن به  مفعول به منصو  الجزائرَ 

 التعذر منع من ظووروا األلفة على المقدر ةالفتحمبني عِ   ماضفع   نادى
 

 استخرج من السني:-(2       

 

     

تَبِط   نيالَجَزائِِري ِ  " إنَّ لو  الجمِو التالغو إل  المثن :  -(3         بالَوَطِن العََربِي ِ" نوُمرب

 ريفسالت -(4       

 :سب  كتابة التاء 

 

 

 

 الهمزةسب  كتابة 

 

 

 

 

 

 فعل أجوف اسم موصول جمعا مؤنثا سالما

َماِت  ِ  جاَل التي . –الذي  ُمَلاَوَيتِ  -الُم َو 

 السب  التاء الكلمة 

 ألنوا فع  مُتولو نتالت

 السب  الهمزة الكلمة 

 م ير لُِع  السياسي ومز  و   استِم 
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 نقاط( 40) الوضعية اإلدماجية: -ج(

 .اإلساَلمِ الحديث عن  -العناصر:  

اَلقَ  -  ُعونا إلَيبها اإلسالم. األخب   التي يَدب

ِ نَن  اِسَمَ  وَو ِيغُن الي ولَو الجَزائرغ ِو، واِْسمُ  يغُن        غْيعونَا تَْعتَبَِر الماي  ُ األولَ  من اليُّستُوِر الجَزائِِري 

 لَُاائِِ  األْخمَق.

به آخر األنبغاَل والرس  ملمي عِغه ال م  والسام ، والاذي ظوار فاي مكاو  جاءواِسم  وو اليغن الذي     

 الغو  اليغن األكثر اعتناقا من قب  شعوب العال . صارالمكرمو ونخذ غنتشر شغئا فشغئا، لت  

اِسم  لغلث الناس عِ  عبااي    تعاال  ولايه ي شارغع لاه، وجااَل لغات  مكاار  األخامق، فواو  جاء   

ل : االتعااون بغنناا، قاا  تعاب كماا نمرناا " " وبالوالعدين إحسعاناتعاال :  قالإل  بر الواليغن،  دعانا ليغن الذيا

كما نمرنا بال ايق واِلساان إلا  الجاار، ، "وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان "

نمرناا ووإكرا  الاغف، والت يق عِ  الُ راَل، واألمر بالمعروف والنوي عن المنكر، وايبتعاي عان الظِا ، 

باللُاظ عِ  األمانات والوفاَل بالوعوي، ولذرنا من السرقو والكذب ونك  الربا ونموا  الناس بِغر لق، كما 

 إخوان الشغاطغن... كانوار ألن المبذرغن نوانا عن اِسراف والتبذغ

 عانباأوامره، وغبتعايوا وفي األخغر نتاممن  نن غتمساع نفاراي المجتماع باِسام ، وغلاافظوا عِغاو وغعمِاوا     

 ، لت  نكون من الُائزغن في الينغا واآلخر .عنه نواوغه
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