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ٌَّة          ٌَحتفُل الشَّعُب الَجَزائريُّ ُكلَّ َسَنة بذكرى اندالَع الّثوَرة التَّحرٌَر

ٌَّة فً َجمٌع أَنَحاء الَوَطن. اٌاَُت وُتلَقى األَناشٌُد الَوَطن  َفَترَتفُع الرَّ

َظلُّ الشَّعُب      ٌَ ٌَوًما َمشهوًدا فً جَهاد بالدَنا وَس بقى الَفاتُح من ُنوفمبر  ٌَ َس

ٌَحكً اآلَباُء ألبَنائهم ُبطوالت الشَّعب للتََّخلُّص الَجزَ  ٌَحَتفُل به ُكلُّ َسَنة وَس ائريُّ 

الم.  مَن الُمستعمر الظَّ

 األسئلة:

 لّون الُعنوان المَناسب:-1 

 ٌوم مع الجّدة               عٌُد الثَّوَرة                  عٌُد األضحى
 

ٌَحَتفُل الّشعُب الَجَزائريُّ -2  بهذا العٌد؟ مَتى 

-............................................................................................ 

ُكوُن اإلحتَفاُل بعٌد الثورة؟ -3 ٌَ  َكٌَف 

-........................................................................................... 

 وظف كلمة ٌحتفل فً جملة مفٌدة 

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

 

 

 1026  :نومفرب                  ( 2AP)ابتدايئ   الثانية:  ملس توىا 

 مادة اللغة العربية( للفصل الأول يف 1رمق ) تقومي
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 اربط بٌن الكلمة و مرادفها 

 استعادت-        تلو                   -

 بعد  -       الراٌة                 -

 العلم -          ا سترجعت        -

 مبنى النص 

 استخرج من النص

 كلمة فٌها همزة كلمة فٌها مد كلمة منونة كلمة فٌها شدة

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

 

 :نحن ( فً الفراغ المناسب  , ذلك , لٌال , أضع )باكرا 

 ............... إلعداد فطور الصباحتستٌقظ األم  -

 ................الرجل الواقف هناك عمً -

 تظهر النجوم ... ................. -

 .................. احتفلنا بعٌد الثورة الجزائرٌة -

 : أحول ما ٌلً إلى المثنى

 ............................                   هذا ولد 

 ............................. هذه حقٌبة 

 أنتج كتببيب  

 أربط بٌن السؤال و جوابه  

 عمري سبع سنوات   -           هل أنجزت واجبك ؟        

 داخل الخزانة  وضعتها   -           متى ستسافر؟                

 نعم أنجزت واجبً   -       أٌن وضعت مالبسك؟           

 هذا األسبوع سأسافر   -                       كم عمرك؟       
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 التصحيح

 ن5,5ألّون الُعنوان المَناسب:  -1

 عٌُد األضحى                  عٌُد الثَّوَرةٌوم مع الجّدة               

 

 ن5,5ٌَحَتفُل الّشعُب الَجَزائريُّ بهذا العٌد فً الفاتح من نوفمبر  -2

ُكوُن اإلحتَفالُ  -3 ٌّة. ٌَ  ن 5,5بعٌد الثورة برفع الّراٌات و إلقاء األناشٌد الوطن

 أوّظف كلمة ٌحتفل فً جملة مفٌدة :-4

 ن5,,5ٌحتفل الّطفل بعٌد مٌالده.-

 ن5,,5أربط بٌن الكلمة و مرادفها .

 استعادت-تلو                         -

 بعد-الّراٌة                     -

 العلم-    ا استرجعت           -

 مبنى النص 

 ن2استخرج من الّنص:-1

 كلمة فٌها همزة كلمة فٌها مد  كلمة منونة  كلمة فٌها شدة

 أرجاء الَفأتح .سنة   .الّشعبُ 

 ن2أضع )باكًرا، لٌالً ,ذلك ,نحن ( فً الفراغ المناسب :-2 

 إلعداد فطور الصباح. _تستٌقظ األم باكًرا

 _.ذلك الّرجل الواقف هناك عمً.

 _تظهر النُّجوم .لٌالً.

ٌّة.  _نحن احتفلنا بعٌد الثورة الجزائر

 ن1أحّول ما ٌلً إلى المثنى:-3

 هذان ولدان هذا ولد 

 هاتان حقٌبتان هذه حقٌبة 
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 ن2أنتج كتابيا  :

 أربط بٌن السؤال و جوابه  :

 عمري سبع سنوات .-هل أنجزت واجبك ؟                -

 وضعتها داخل الخزانة .-متى ستسافر؟                        -

 نعم أنجزت واجبً. -أٌن وضعت مالبسك؟                

 سأسافر هذا األسبوع.-كم عمرك؟                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


