السّنـــــــــــــة الدّراســــــــيّـــة2016 / 2015 :

متوسّطة ابن حممود حممود
ـ سطيف ـ

الـمـســــــــــــتوى  :السّنة الرّابعة متوسّط 3/2/1

الــمدّة  :ساعة واحدة

ي األوَّل فـِي مَـــادّة الـلُّـغـَـة الــعَـرَبيَّة
 الـــفـَرْض األوّلُ لِلـثّــال ِث ّ



السـّـنــد:
يف م ْثل هذا اليوم ــ  20ماي  1965ــ  ،أفَ َل نـم مـن جـوم ازاارـر أءـا َها بنـور السّـاطع مـا
ري قضَى العمـ َر يَنْْـبض باإلميـان
ب كب ٌ
ف قل ٌ
يايد على صف قرن من الاّمان! ...يف مثل هذا اليوم ،تو ّقَ َ
الرّاسخ ،واحلُبّ الصّادق،واإلرادة ازريئة...
صدع باحلقّ ،ويدعو إىل اهلـدى ،ويصـارع ال لـم وال الـمــني
يف مثل هذا اليوم ،سكَت لسا ٌن كان يَ ْ
وي ْس ـتَنهِض اهل َم ـمَ إىل ال ــمَعالي وال ــمَكارم ,ويَتغَنَ ـى بأمْجــاد ا ّم ـة يف ماءــيها ،لتَتَّخ ـ َذ منهــا طاقــة
حتقق ) بها آماهلا يف حاءرها ومستقبلها...
تستطيع (أنْ ِّ
يف مثل هذا اليوم ،شَيَعت ازاارر وهي مفتخرة  ،يف مَوْكب شعيبّ منقط ِع الـنّ ري ،بطَـً مـن أبطاهلـا البـار,ين ,الـذين آمنـوا وهاهـدوا
السفلى ..ذلكم هو الشّيخ اإلمام حممّد البشري اإلبراهيميّ ـ رمحه الله ـ .
لتَكون كلم ُة الله هي العليا وكلمة الذين ظلموا ُّ
وها هي ازاارر اليوم ت ْحيي ذكرى وفاة هذا اإلمام ال ّرارد،ال لتضيف إىل شخصيّته مَ ْنقَبَة مـن الــمناقب سـيَت ،أو تنشـ َر َـفحة مـن
ي قدْ سَجل جبهاد البطوليّ ،وعَبقر ّيته الفَذة ،ما جيعلُه يف غنًى عن أَ ّيِ متجيـد ،ولكنّنـا َ ْحتفـي
ت ،فالبشري اإلبراهيم ّ
تارخيه احلافل طُوِيَ ْ
بذكرا أدا ً للح ّق  ،وطلَبًا لألسْوَة ،والتماسًا للع َة ،ووفا ً زهاد رهلٍ عَــلـمَ( أن احلَياة يَجب أنْ تكون للجاارر ) والعروبة واإلسًم.
  موقع ابن باديس ـ بتصرّف ـ 

ب عن ا سئلــــة التــّــاليــــــة
م أهـــــ ْ
ص قـــــــرا ة مـــــتأ ـّــيَة عــــــــدّة مرّات ثــــــ ّ
اقـــــــــرأ النــّــ ّ

 -البـــــــــناء الفكريّ 06[ :ن ]
 -1اقــــتـــرِحْ فــــــــكــــــــــــرة عــــــــــــــــــامّــة للــنّــــصّ 01[ .ن]
 -2اشـْـــــــ َرحْ الكــــــــــــــــلمتيْن « :الفــذّة» و « مَنْقَبَة »  02[ .ن]
ص أربع ّفات معنويّة للبشري اإلبراهيميّ  02[ .ن]
 -3استخرج من النّ ّ
ي حسب النّصّ ؟ [ 01ن]
مل حنتــــفل بذكرى وفـــــــــــاة اإلبراهيم ّ
َ -4

 -البــــناء اللــّــغويّ 04 [ :ن ]
ص مـــــــــــــن اإلعــْــــــــراب ؟ [ 02ن]
َـــــل ازُمْلتـــــــيْن الـمقوستيْن فــــــي النـّــ ّ
 -1مـــــــــــا مَــــح ُّ
ب الكـــــــــــلمتــــــــــيْن الـمـــــــــــســـــــطـــرتيـــْـــــــــن فــــــــــــي النــــصّ  01[ .ن]
 -2أعْــــــــــــــر ْ
ج من الفقرة ا يخرية هـملة بَـسـيطة و أيخــرى مـركــبة ( حتديد ازملة الفرعيّة ) 01[ .ن]
 -3اسْـتخـرِ ْ

 -البـــناء الفنــّــيّ 02 [ :ن ]
ح الصُّورة البَيا يــة يف العبارة « :يصارع ال لم »  01[ .ن]
سم و اش َر ْ
ِّ -1
ص مــحَسّنا بديعيّا مبيِّنا وْعه وغَرَءه  01[ .ن]
 -2اســـتَخرِ ْج مـــــن النّ ّ

 -الوضعيّة اإلدماجيّة 08 [ :ن ]
ت بأحدهم بسبب تَمَيُّاِ .
 الوضعـــيّــةَ :أ ْ َج َبت ازاارر الكثري من الـمواهب و العَبقريّات  ،لكنّك تأثّر َ
 التــّــعليمة :ــفْ مَواهبه و عَبْقريته ـ يف عشرة أسطرـ  .مــوَظــّفا ما أمْكن من الـمكتسبات الـمدروسة.
بالتـّـوفـــــــيق للــــــــجــمـــيـــــع



ا ـــتــــــــهى



ا ســــــــتاذ  :هــقــة بــــو,يـــد

