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               اّدة الـلُّـغـَـة الــَعـَربيَّةــالِثّي األوَّل فـِي َمـــْرض األّوُل ِللـّثفـَـــال        

                                                                                       السـّـنــد:          
مـا   اطع بنـور  الّسـ   هاجـوم ازاارـر أءـا َ   م مـن    ، أَفَل ن ـ ــ  1965ماي  20ــ   ل هذا اليومْث م يف        

ـ َي ثل هذا اليوم، توقََّف قلٌب كبرٌي قَضى العمـَر  م  يف . .مان!.صف قرن من الّايايد على    باإلميـان   بض نْْ
 .. .ادق،واإلرادة ازريئةالّص ّباسخ، واحُلالّر

ني ـمـ ـاللـم وال   صـارع ال   ،وي  ، ويدعو إىل اهلـدى دع باحلّقْصت لساٌن كان َيثل هذا اليوم، سَكيف م               
ــ َمَمــض اهل نِهَتويْســ ــعالي َمـإىل ال ــكارم, وَيتَغَمـوال ــ ى بأْمنَ  ــة  ة يف ماءــيها، ل جــاد ا ّم ــَذ منهــا طاق  َتتَّخ 

 ...ستقبلهاآماهلا يف حاءرها وم  بها (ق حتقِّ أْن)تستطيع 
ً    ري، نقطِع الـنّ م  ب شعيّبْوك، يف َم وهي م فتخرة عت ازاارر يَ يف مثل هذا اليوم، َش                لـذين آمنـوا وهاهـدوا    مـن أبطاهلـا البـار,ين, ا   بَطـ

 ـ رمحه الل ه ـ . د البشري اإلبراهيمّياإلمام حمّمالّشيخ  لى.. ذلكم هو ف ذين ظلموا السُّه  هي العليا وكلمة ال كون كلمُة الل َتل 
فحة مـن  نش ـَر َ ـ  تت، أو َيمناقب   س ـ ـالـ ة  مـن  َبَقْنته َمضيف إىل شخصّيت ارد،ال ل كرى وفاة هذا اإلمام الّري ذ ي ْحوها هي ازاارر اليوم ت               

تفـي  ْحنـا  َ ة، ما جيعُله يف غ ًنى عن َأيِّ متجيـد، ولكنّ ذ ته الَفبقرّي، وَعطولّيل جبهاد  الب ج َس قْد فالبشري اإلبراهيمّي ،ْتتارخيه احلافل ُطِوَي
                             والعروبة واإلسًم. ( لجااررتكون ل جب أْنياة َياحَل أن  )َعــل ـَمٍ  رهل ة، ووفاً  زهادَ ة، والتماًسا للع َو، وطَلًبا لألْس لحّقل أداً بذكرا  

                                                                                                                                                        ـ بتصّرف ـ   موقع  ابن باديس 
  

ــّــاليــ ــّــّص قـ ــــــرا ة م ـــــتأ ـّــَية عــــــــّدة مّرات ثـ ـــــّم أهـــــْب عن ا سئلــــة الت  ــــةاقـــــــــرأ الن

                                       
- ن [ 06]: البـــــــــناء الفكرّي 

 ن[ 01]ـــّص.    ـاّمــة للــّنـــــــــــــــــــــرة عـف ــــــــك ــــــــ  ْحـِرــــتــاق  -1      
  ن[ 02]« .     َمْنَقَبة» و  «    ّذةــالف:   » لمتْينــــــــــــــــالكاشـْـــــــَرْح   -2      
  ن[ 02]   .  معنوّية للبشري اإلبراهيمّيأربع ّ فات استخرج من الّنّص  -3      
 ن[ 01]؟    اة اإلبراهيمّي  حسب الّنّصـــــــــــفل بذكرى وفــــمَل حنت -4      

- ن [ 04] : البــــناء اللــّــغوّي 
 ن[  02]   ؟  ــــــــــــن اإلعــْــــــــرابستْين فــــــي النـّــّص مـمـــــــــــا َمــــَحـــــلُّ اُزْملتـــــــْين الـم قو  -1      
 ن[ 01]    ـــــــــن فــــــــــــي النـ ـــّص .أْعــــــــــــــرْب الكـــــــــــلمتــــــــــْين الـم ـــــــــــســـــــطـ ــرتيـــْ -2      
 ن[ 01]رعّية (.   هـ ملة َبـسـيطة و أيخــرى مـ ركـ ـبة ) حتديد ازملة الف يخريةِرْج من الفقرة ا ـاْسـتخ -3      

- ن [ 02] : البـــناء الفنــّــّي 
 ن[ 01].  «  لميصارع ال   » سمِّ و اشَرْح الصُّورة الَبيا ي ــة يف العبارة:  -1     
 ن[ 01].    اســـَتخِرْج مـــــن الّنّص م ــَحّسنا بديعّيا م بيِّنا  ْوعه وَغَرءه -2      

- ن [ 08] : الوضعّية اإلدماجّية  
    لكّنك تأّثرَت بأحد هم بسبب َتَميُِّا  .  بقرّيات ت ازاارر الكثري من الـمواهب و الَعَبَجْ َأ: الوضعـــّيــة ، 

     ــّفا ما أْم    تهقري ْبواهبه و َع  ــْف  َم: التــّــعليمة  كتسبات الـمدروسة.كن من الـم ـ يف عشرة أسطرـ   .  م ــَوظ

 
 

 ا ســــــــتاذ : هــقــة بــــو,يـــد                     ا ـــتــــــــهى                                                                بالتـّـوفـــــــيق للــــــــجــمـــيـــــع                  
 


