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 السند : 

 10 ـعيد الثورة التحريرية الموافق ل: يحتفل الجزائريون بأعياد وطنية عظيمة    

.جويلية  10 ـالموافق ل ، وعيد االستقاللنوفمبر  

و تقام في المدارس  ، تزين الشوارع في هاتين المناسبتين باألعالم الوطنية

لكل  إحياءللمجاهدين و الشهداء األبرار  اصور تعلق و، و أناشيد ، مسرحيات 

. ذكرى  
 

 األسئلة : 

عم يتحدث النص ؟  -0  

 يتحدث النص عن :...........................................

:وظف كلمة الثورة في جملة مفيدة  -2  

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

أربط بين كل كلمة  و ضدها :  -3  

تحت   ألفراح                  ا  

األحزان               أحب           

أكره فوق                          

 

 7102  :نوفنرب                 (2AP)ابتدائي   الثانية:  ملستوىا 

 اللغة العربية ( للفصل األول يف مادة7تقويه رقه )



 

Web site : www.ets-salim.com /021.87.16.89 - Tel-Fax : 021.87.10.51 : 

 
 

 البناء اللغوي :

(هل ؟  -أين ؟  - كم؟ السؤال بـ : )أطرح  -0  

 .............. شهيدا سقط في الثورة التحريرية ؟ 

؟ .............. تحب  بلدك بقدر ما تحب أمك  

  أول رصاصة يا أبي ؟ انطلقت.............. 

ـ أكتب الجمل التالية في المؤنث : 2  

ذلك القط جميل                  .................................... ـ     

هذا تلميذ مجتهد                 .................................... ـ     

أكمل كما في المثال : ـ 3  

هو يحب علم وطنه .ـ    

أنا ................................ـ    

...........نحن....................ـ    

 الوضعية اإلدماجة : أرتب الجمل التالية للحصول على فقرة مفيدة :

الفرنسي الغاشم  االستعمارضد  ـ   

قام المجاهدون بأعمال  بطولية ـ   

أيام الثورة التحريرية ـ   

ولقد ساعدته في ذلك بطالت الجزائر ـ   

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

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

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

.......................................................................................... 
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 تصحيح تقويم اللغة العربية

 نوفمبر 7102

 السند : 

 10يحتفل الجزائريون بأعياد وطنية عظيمة : عيد الثورة التحريرية الموافق لـ    

جويلية . 10نوفمبر، وعيد االستقالل الموافق لـ   

تزين الشوارع في هاتين المناسبتين باألعالم الوطنية ، و تقام في المدارس 

اء لكل مسرحيات ، و أناشيد ، وتعلق  صورا للمجاهدين و الشهداء األبرار إحي

 ذكرى .

 

 األسئلة : 

ن(0_ عم يتحدث النص ؟ )0  

 يتحدث النص عن   ...األعياد الوطنية.........

ن(0_ وظف كلمة الثورة في جملة مفيدة )2  

 ........قام المجاهدون بالثورة ضد االستعمار الفرنسي.........

ن(0.0_ أربط بين كل كلمة  و ضدها : )3  

تحت   األفراح                    

 أحب                        األحزان

 فوق                         أكره

 البناء اللغوي :

ن(0.0هل  ( ) -كم  -_ أطرح السؤال بـ : ) أين 0  

 ...كم.... شهيدا سقط في الثورة التحريرية ؟ 

 ....هل... تحب  بلدك بقدر ما تحب أمك ؟
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  ....أين.... انطلقت أول رصاصة يا أبي ؟

ن(2ـ أكتب الجمل التالية في المؤنث : ) 2  

ـ ذلك القط جميل                  ....تلك القطة جميلة....     

ـ هذا تلميذ مجتهد                 ....هذه تلميذة مجتهدة......     

ن(0ـ أكمل كما في المثال : ) 3  

ـ هو يحب علم وطنه .   

ـ أنا ...أحب علم وطني....   

ـ نحن.. نحب علم وطننا.....   

 الوضعية اإلدماجة : أرتب الجمل التالية للحصول على فقرة مفيدة : )2ن(

 ـ  ضد االستعمار الفرنسي الغاشم 

 ـ قام المجاهدون بأعمال  بطولية 

 ـ أيام الثورة التحريرية 

 ـ ولقد ساعدته في ذلك بطالت الجزائر 

اهدون بأعمال بطولية ضد االستعمار ....أيام الثورة التحريرية ، قام المج

 الفرنسي ، ولقد ساعدته في ذلك بطالت الجزائر .....
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