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 .غة العربيةانـــي  في اللّ الثّ الفرض 
 : دــــنالسّ  

على  نَُكوَن أشدَّاءَ  أَنْ  (، وقَبَل أْن يَُحاِسبَنَا النَّاُس. يجُب علْينَا النَّاسَ نَتَعَلَّم ُمَحاَسبَةَ أنفُِسنَا قْبل أن نَُحاِسَب  َعلَْينَا أنيجُب      
 بِهَذا اِلميراِث العَِظيِم وأن نُبَلِّغَهُ َسِليًما ِمْن بْعِدنَا. حتَّى نستطيَع أْن نحتفَظ ؛ )أْنفُِسنا

يِن ـ يَِجُب علينا       ةً، وأكثَر تَْضِحيَةً ِمْن أُـ نحُن َحاِمليِ َرايَة القُرآِن والّدِ ولئَك أن نكوَن أْقوى ُروًحا، وأَْعَظَم ِهمَّ
ريَن والُمبَشّ  ْحَب والخاات، الّذيَن َهَجُروا البرالُمبَّشِ  رهاــــوغيْ » باريَس ولُْندَن وَالهاَي «ن، وتركُوا الَد واألوطاَن والصَّ

ْنيَا َوَراَء ُظُهوِرِهم تَاِرِكينَ أْقَطاَر األَْرِض ِلْلِقيَاِم بَِدْعوتِهم  يَُجوبُونَ   . الدُّ
ً ونَِظاًما. فَ       وبَنَاةَ  ةَ ْلنَُكْن نحُن َدَعاإنَّ الِذيَن َجاُءوا ِديَاَرنا هذه لم يَُكونُوا أكثَر ِمنَّا َماالً َوَولًَدا، إنَّما كانُوا أكثَر منّا ِعلْما

ينيَِّة، فَِدي نُنَا السَّْمح ديُن أعماٍل َال ديَن أْقَواٍل الِعْلِم والنَِّظاِم، َوفِينَا وِهللا نََواةُ َهاتَين القُّوتَيِن، وْلنَُكْن َمَع ذلَك مثال االْستِقَامِة الّدِ
يُن اإلسالميَغ في الّديِن، والضَّ وْلنَُحاِرب الزّ  ُل زيغًا وال ضالَلةً...الَلةَ في اإلسالِم، فَالّدِ  يُّ ال يتحمَّ

تِه، فاألمانةُ الّتي وَضعََها هللاُ سبحانه ، )نَْنصُر ِدينَهُ (قْلباً وقَالبًا على أَنَّنَا جنُوُد ِهللا،  اْعَملُوافَ  َونُبَشِر بِتَعَاِليمه ونُْصِلُح حاَل أمَّ
 ةٌ...ـوتَعَالى على أعناقِنَا عظيمةٌ شاقّ 

                         
ي  ّشيخال                             الجزائر -ربوي الوطني المعهد التّ  -المختار في األدب والنّصوص  -العربي التبّسِ

     .115ط صعليم المتوسّ نة األولى من التّ دليل األستاذ للسّ                                                          
 :ـلةــــسئــــاأل

    )ن 06( :أ/البناء الفكري 
للنّّص .مناسبة  ةً عامّ  فكرةً اقترح -1
. كذلِ  توّضح، استخرج من النّّص عبارةً المِ ــاإلسْ  ةِ رَ صْ المسلمين إلى نُ النّّص  دعا كاتبُ -2
فها في جملة من إنشائك .ــ،ثم وظّ  ةٌ ـــــشاقّ  فردة اآلتية: اشرح المُ -3
   )بأسلوبك الخاص ( .النّصّ  في نهايةِ  إالم دعانا الكاتبُ -4

)ن 02(:البناء الفنيّ /ب

.)َال ديَن أْقَواٍل،فَِدينُنَا السَّْمح ديُن أعماٍل(:ما نوع المحّسن البديعي الوارد في النّّص-1
 . صّ بعبارات من النّ  إلى جانبه الحجاج ، بين ذلك توجيهيّ  النّصّ لوب سأ-2
 )ن 04( :  غويّ البناء الّلّ  /ج

.في النّصّ  أعرب ما تحته خطّ -1
. ما محّل الجملتين الواقعتين بين قوسين من اإلعراب-2

  )ن 08( :ةة اإلدماجيّ الوضعيّ /-د

 . والوطنِ  والّدينِ  األهلِ   في َسبِيلِ التّضحيةُ  الواجباتِ  أوجبُ  : ندالسّ 

ويقلّل من شأن االنتساب ، في احتفاالت ذكرى أول نوفمبر المجيدة  الوطنيّينكالم سمعت شقيقك يسخر من  : لّسياقا
 السائدة  لألوطان ويتذّمر من األوضاع

 وأهلهِ  بدينهِ  وافتخارهِ  نسانِ اإلة اعتزازأهميّ ب كيف أقنعته أسطر تتحّدث فيها 08عن  ال تقلّ ة حجاجيّ اكتب فقرة  ـة:عليمــالتّ 
 .عالمات الوقفِ ومحترما  جملة واقعة خبرا لمبتدأ فاموظّ  ،ووطنهِ 
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نسِسنا ُُسسسففُُ ح؛))ْفففأنأن
بببجِجبُب علين        ِ جيَ

شبَش ب وال والم ُ ريريَن ّرررشّشِِ شببَ بالالم شرُ
نوَن ووبُ وُج َ األ األَْرِِضجيَ ََارار اااطَط ْْطأقأْقْ

ايَار ِواوا د ُُاءاء ا ج َج ِالذ الِذينيَن َّإنَّ
َ نَواة ِينَا وهللاينَا وهللا يييففِِ ِاام و، َو اَظ ّظالنّ

، والض، والضّلّز ّي الد في الّدينيِنِ ضضضالاليَغ
ِ هللا، ُووونَا جننَا جنُووُد نننننََّّ َلى أا على أََ ًالب

....قققــ عظيمةٌ شاق شاقّ خيخالmـــةةٌٌ يعربي التبسالعربي التبسي ّيلّش ِِّ
                               

مالمســْإلس ، استخرج من، استخرج من الِـ
جملة من إنشائك في جملة من إنشائك .

      ))صالخاص 

لاٍلٍ،ل ْْوأق أْقَْو ين ديَنَ .))َال
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