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     النـــــــــص

ه إلى أن رع في مجالاش أبِي النفس ومات مرفوع الرأس.. اقتحم عالم االختراعات واالبتكارات العلمية والتقنية، وبع     

 له، ولم "تنكر"صوب، بينما وطنه وتتهافت عليه العروض من كل حدب “صار حديث العالم كله، بل أضحى هدفا غاليا 

، بعد أزمة 2015 نونبر 6ة الالئقة التي يستحقها، فآثر االنعزال في صمت، حتى أتاه اليقين يوم الجمعة يمنحه المكان

دد اختراعات ع، والذي فاق 1984إنه المخترع المغربي عبد هللا شقرون، من مواليد مدينة تطوان سنة ، قلبية مفاجئة

كسب هذا العسكري،  ، العديد منها يدخل في المجالااختراع 35عدد سنواته القليلة التي عاشها، فقد استطاع ابتكار زهاء 

 عرفه عن ن قرب، أوعالطه خالمخترع الشاب احترام الكثيرين، بالنظر إلى أخالقه العالية التي كان يشهد بها له كل من 

 ة من طرفكما يقول المثل العربي، فإن المخترع المغربي لم يحظ بكثير عناي "مطرب الحي ال يُطرب"وألن كثب . 

ن مي عدد مسؤولي بالده، وفي المقابل اعترف له الغربيون باجتهاده ونبوغه، خصوصا بعدما أحرز مراتب متقدمة ف

 ..منحه ذلك التشريفيلم  هلدبوإن كان  المسابقات والمهرجانات الخاصة بعرض االختراعات..

 هسبريس األربعاء 11 نونبر 2015.)بتصرف (

 

 ـــــوىالمحتــــــــــــــــ
 

 النقطة
 

  

 :في الخانة المناسبة( ×)بوضع عالمة  اقرأ النص أعاله  وأجب عن األسئلة اآلتية أوال:

 (ن1)                           مقالةخطبة                                        ما نوعية النص؟       رسالة              

  ن(1)                            عن عالم فضاء                       ابتكارات عن عالم   النص؟عم يتحدث 

  ن(1)                                                                        ؟شقرونالمخترع المغربي عبد هللا  كم عاش 

ن(1)                                             في ريعان شابة؟ مازالما سبب وفاة المخترع المغربي وهو     

 ن(1)                تجاهله ألن بلده            ألنه فشل في اختراعاته       ؟ االنعزال في صمت فضللماذا     

 ن(1)          ..................................................... ؟  المخترع المغربي   نطبق علىاما هو المثل الذي                                                       

   ؟ المغرب في بلده  بهأن المخترع المغربي لم يجد االهتمام  من النص  جملة  تظهر استخرج      

 ن(1)               ....................................................................................................................................

؟ أمام المرادف المناسب(×)ع عالمة ض 

 ن(1) 

 ن(1)                                                                                  :معنى ما يلي النصاستخرج من 

 ن(1)                                                                               ؟ الكلمة التاليةاستخرج من النص ضد                                          
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 ........المؤسسة:

 المستوى الخامس
 ................................االسم والنسب : ....................................تاريخ اليوم

 2020/2021: موسم :األول:الفرض  الثانيةالدورة  اللغة العربية المراقبة المستمرة :
 فهم المقروء  

 )نقطة لكل جواب صحيح( (ن10فهم المقروء )

 عزيز النفس ال يقبل الذل

 

 ذَليٌل يقبل الذُّلَّ واإلهانة

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

 عاما    ...........

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

 أَبِــــــــي  

لَ   فَضَّ

ه  ت  يرِ قَ ب  عَ   ...................... 
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