
 

 :الّسند

 الّشيطانِ  ه يدُ هللا ال تفّرقُ  ما جمعته يدُ                                       

 جُ مزِ تَ  القرونُ  تلك تْ دأبَ  ثم ا،قرنً  رةَ عشْ  عَ بضْ  منذ اإلسالمُ  بينهم عَ مَ جَ  قد مازيغَ  وأبناءَ  بَ رُ عْ يَ  أبناءَ  نإ     
 نتْ كوَّ  حتى ،اءِ رّ والضّ  اءِ رّ السّ  في همدُ وحِّ وتُ  ،رِ سْ واليُ  العسرِ  في بينهم فُ ؤلِّ وتُ  ،خاءِ والرَّ  دةِ الشِّ  في بينهم ما
 وأبناءُ  بَ رُ ْعيَ  أبناءُ  كتب وقد. اإلسالمُ  وأبوه الجزائرُ  هأمُّ  ،جزائريEا امسلمً  عنصًرا بعيدةٍ  أحقابٍ  منذُ  همنْ مِ 

 ،هللاِ  كلمةِ  إلعالءِ  رِفالشّ  ميادينِ  في همدمائِ  منأراقوا بما القرونِ  هذهِ  صفحاتِ  على همحادِ اتِّ  آياتِ  مازيغَ 
 .العلمِ  لخدمةِ  ِس رْ الدَّ  مجالِس  في همرِ محابِ  من أسالوا وما

! عجبا يا الخوادعُ  واألماني الكواذبُ  الظنونُ  لوال هم؟قَفرِّ تُ  أن تستطيعُ  عاقلٌ  يقولُ  هذا بعد قوةٍ  فأيُّ         
 إال بينهم للتفريقِ  محاولةٍ  كلُّ تزيدُ  ال بل ،وهللاِ  كال القويُّ  هموغيرُ  قونيفترِ  فكيف األقوياء، وهم يفترقوا لم

 عليه وهللا ،حارسٌ  له واإلسالمُ  زعيمٌ  به وأنا ،رهينةُ  أقولُ  بما تيذمّ ـ  هملرابطتِ  وقوةً  همحادِ اتِّ في ةً شدَّ 
 أو ،أحدٍ  على نتحدَ  أن واإلسالمِ  هللاِ  ومعاذَ  نا،غيرَ  نااستطعْ  إذا وننفعَ  نا،أنفسَ  لننفع نتحدُ  إننا نعم. وكيل
اِمينَ  ُكونُوا آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا{.عدوانٍ  أو إثمٍ  على نتعاونَ  أو ،باطلٍ  على نتفقَ  ِ  قَوَّ َّnِ  ََوَال  بِاْلِقْسطِ  ُشَهدَاء 

َ  َواتَّقُوا ِللتَّْقَوى أَْقَربُ  ُهوَ  اْعِدلُوا تَْعِدلُوا أَالَّ  َعلَى قَْومٍ  َشنَآنُ  يَْجِرَمنَُّكمْ  َّr  َّإِن  َ َّr  ٌرامَ  نْ ، فمَ }تَْعَملُونَ  بَِما َخبِير 
 راده .مُ  حقّقَ أن يُ  وهيهاتَ فقد حاول عبثا،  ومازيغَ  بَ رُ عْ يَ  بين أبناءِ  قَ فرِّ أن يُ 

 بتصّرف من آثار عبد الحميد بن باديس                                                                                   

 
 

 ن)50( :ريّ ـــالبناء الفك

 ن 01................................   أراقوا -/             أحقاب -اشرح الكلمتين اآلتيتين: ـ  1
ن01................... .......................... مازيغ؟أبناء يعرب و أبناء ما الّذي جمع بين -2
ن 01............ ............................؟ ......أبناَء يَْعُرَب وأبناَء مازيغالكاتب  دعاإالم ـ  3
 ن 01............. ................................................ مّم يتعّجب الكاتب في النّّص؟ ـ  4
ن 01 هات عنوانا آخر للنّّص .....................................................................ـ  5

 

 

 ن)02( :يّ ــالبناء الفنّ  -ب
  ن 01................................................................... .محّسنا بديعيّا مبيّنا نوعهستخرج من النّّص اـ  1 
 ن 01....نشائيّا وبيّن نوعه ...................................................................هات من النّّص أسلوبا إ -2 

 ن)05( :البناء اللغويّ  -ج
 .ن 02. .............................................أعرب ما فوق الّسطر إعرابا مفّصال................................ -1
        .ن 1.5. ............................................. ، اسم فعل ماضاسم فاعلصيغة مبالغة،  النص:استخرج من  -2
 ن1.5.....................................................   .. .النّّص أسلوب شرط وحدّد أركانهاستخرج من  -3

 :ن)08(:الوضعية اإلدماجية
 من الهدف وليس غيره، عن تميزه ه الّتيوتقاليد هعادات شعب كللو وقبائل، شعوبا الناس يكون أن قضت هللا سنة إن 

 .عاونوالتّ  عارفالتّ  ماوإنّ  راعُ الّصِ  التنوعاالختالف و هذا
             موّظفا: صيغة مبالغة، فعل أمر، تشبيها سطر عشر اثنيعن موضوع ال يقلّ  في الفكرة هذه شرح في توسع: التعليمة
                        

أسرة المادّة تتمنّى لكم                                                                                               
التّوفيق 

7201/8201 ـــطةمتوسّ  بن مسلم محّمد السنة الدراسية 
ةالمـــــــــــــدّ  ساعتان ــــطمتوسّ  الثّالثة   المستــــــوى 

ة غــة العربيّفي مــادة اللّالفصل الثّانياختبار
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فيبينهمبينهمماما
ٍأحقأحقاٍبمنذمنذُُنننههممممنْنمِم
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ِييفتِرفكيففكيفء،األقوياء،

مهمِلرابطتلرابطتًوةً متيّذمــ ت
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