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   النّّص:                    
الـّشـهـيـد مـحـمّ ـد الـعــربي بـن مـهـيـدي 

                                          (1923 ـ 1957)                                  

ُجِل اْلُمسـالِ ـِم، و تلمـحُ  َعلى َوْجهِ ـِه        شَ ـابٌ  فِي ُمقْ ـتَ ـبَ ـِل اْلعُْمـِر، تَتَ ـبَ ـيَّ ـُن ِفي َكالمِ ـِه ُروَح الـرَّ
مَ ـالَِمَح الشّ ـَرِف َو الـَوداعةِ ، إنَّهُ يَخْ ـتَارُ  كَ ِلَمـاتِ ـه اْختِيَاًرا َدقِ ـيقً ـا، فَ ـتَأِتي ُجَملُـهُ  َرِزينةً هـاِدئَـةً في 
صَ ـْوٍت َخافـٍت َحنُ ـوٍن. لكنَّ وَداعـتَ ـهُ تُخْ ـفِ ـي َوراَءهَ ـا أعْ ـَصابًا ِمْن فُ ـوالٍذ، و َعاطِ ـفَ ـةً مِ ـْن نَـاٍر، 
ـْدِرالَ  يَعْ ــِرُف الغَــضَ ــُب إلى نَ ـْفــسِ ــهِ   َو عَ ــزيمـةً مِ ـنْ  َحـِديـٍد، َو هــو َرجُ ـٌل حَ ـِليـٌم واِسـُع الصَّ

         .Cّ َسـبِيـال، َذِلَك هـو "مـحـّمـد العـربي بن مـهـيـدي" رحمه

َ  إلى االخْ ـتِـفَ ــاِء،      (شـارَك في الثّـورةِ إلى أن اطَّ ـلَ ـعَ  البُ ـوليـُس الِفـَرْنِسُي على نَ ـشَ ـاطِ ـه فَ ـلَجَ ـأ
ا على تَـهْ ـيِ ـئَةِ  الَجـوِّ  لِالْنـدالع الثّـورّيِ في ِواليـةِ  َوهـران.) أثْنـاَء انْ ـعِ ـقَ ـاد  Mوَ  راَح يَ ـْعـَمـُل  سِ ـر
"مُ ـؤتـمــر الصُّومـام" في 20 أوت 1956م عُ ـيِّ ـَن ُعـضْ ـًوا في لَْجـنَ ـِة التّنْ ـسِ ـيـِق و التَّ ـنْ ــفِ ـِ يــذِ  
  ِلجَ ـْبهَ ـِة التَّ حْ ـِريـِر الوطنِّيِ  الجـزائِِري، فَ ـكَ ـاَن يُ ـواجِ ـهُ اْلخَ ـطَ ــَر في كُ ـّلِ سَ ــاعَ ـٍة، َو يُ ـَحــاِذي 
فـيـفـري 1957م، فَ ـسُ ـلِّ ـَط عـلَْيِه أشـدُّ  المَ ـْوَت في ُكـّلِ منعـطـف. أُلْ ـِقَي عـلْيِه القَ ـبْ ـُض في 27

َرأِْسـِه ُكلَّ َهـا، ثُ ـمَّ أخَ ــذُوا سـافُـودً ا بَـعْ ـَد أْن أصْ ـلَ ـْوهُ نَــاًرا  أنْ ـواعِ  اْلعَ ــَذابِ ، فَ ـقـد اْقـتَـلَعُـــوا ِجلْ ـَدةَ 
حَ ـتّى ابْ ـيَ ـضَّ  و أَْدَخـلُ ـوهُ فِي فَ ـمِّ ـِه و حَ ـْلقِ ـهِ  إلى أْن فَ ـــاضَ ـْت ُروُحــه إلى باِرئِــهَ ــا. قــال عـنه 
"الكولونيل الفرنسّي  بيجار" :" لـو أنَّ لِ ي ثُـلّـةً من أمثَاِل العَـرِبي بن مهيدي لغَـَزْوُت العَ الـمَ ." 

للــجــزائــرِ  أن تَـْنـَســى ُعـظَ ـمَ ــاءَ ، و ُشـهـداءَ  الثّـورةِ  ؟   و هل
 "ـ بتصّرف ـ  115م (سابقا) صفحة  1ـ الّسنة "من كتاب اللّغة العربيّة 

  
 ن 5: صّ ــــم النّ ـــهــف 
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 (باختصار) ي أ�ـم األعمال ال� قام $#ــا العر�ي بن مـــــ�ـيـدي ؟   ــمـا �)2

ـّص منـاسبة فـكرة عامـة اق0/ح )3
ّ
  .للن

 ي    ــــــــ     فـــاضـــــت روحـــــه إEF بــــــارD#ــا.اشـــرح:       ُيــحـــاِذ )4
ــّل ـضث عن ــحــاب)5

ُ
ّص  PQ كــــلــمــة  ّدِ ك

ّ
  ــعــالنـّيـــــة   ــ   ضـيـق    : الن

 

 ن 2: صّ ــــق النّ ذوّ ــــت  
1( 

ّ
 ــمــــمـــا الن

ّ
ص ما PQـلX#ــد عـــتمــعـــن املـــاط

ّ
 . الن

ــــوعــه.ــخـتـاس)2
َ
ـــــن ن ا، و َبّيـِ ّص أسلوbًا إ`شائي[

ّ
   رج من الن

      

 ن 5: تــوظــيــف قــواعــد اللّـغــة  
ّص.PQ  أعرب ما فوق اefط)1

ّ
 الن

ـــّص:استخرج من ال)2
ّ
ـــا     ـــــ    ضميـــًرا منفصـــال  ن ـــا َحــِقـــيـــقــي[

ً
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 ن8ة: ـيّ ـاجـة اإلدمــيّ ـعـوضــال
  ّدة  ..."ـــــــــذ مــــــه منر ــــا عز|زا عليك ، لم تاذ وصف exص  فتذكرت صديقتــنتاج املكتوب طلب منكم األسإصة PQ ح"        : لّســنــــدا

ــا عالمات الوقف ، و  نائب الفاعل.
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ً
ـة

َ
 نـظـيف

ً
م ورقـة  مالحظــة �ــامة:   استغل �ّل وقتك  ـــ   ال ت�سّرع PQ اإلجابة فف�م الّسؤال نصف اlfواب    ـــ    قــّدِ
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ةـــيّ ـربـــعـغة الــل في اللّ الثي األوّ ــــثّ ـلا  ارـــــبـتـخا                                                                                      
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