
                                                                                                     السنة االولى متوسط                    -الملحقة –متوسطة مـحمد بونقاب 
-*-- *--*-في مادة اللغة العربیة من الفصل الثاني الثانيالفرض -*-- *-- *-

                                                                     :السَّـند
ّ یستسلم  ،بعیدة  أحقاب إن األمة الجزائریة أمة علم ودین منذ  ،تعلم شعبھا أال

وكسرت  عبدت الرحمنَ  ھي أمة مسلمة ، الضراء وتوحد في السراء و
فیھا دمائھم كي  المجاھدون أراقو ، علمھا وظھر خیرھا فاستفاض ، األوثان

.وكأنھم یقولون لة وتعیش أنت دون اضطھاد وعذاب .تحیى حرة مستق
  .من أجلھاألننا ذقنا العذاب  ،جوھرة ثمینة فال تضیعھا سدى  أعطیناك  لك

 األسئلـــة

 :البنــاء الفكري

 :إلیك العناوین التالیة. اختر واحدا منھا یناسب النص  1-
 ).االضطھاد –األشرار  –األمة الجزائریة     (
 . استخرج من النص ما یدل على وحدة الجزائریین2- 
   اشرح الكلمات التالیة : أحقاب / الضراء / أراق / استفاض 3-

 :البنـاء الفني
 استخرج من النص تعبیرا مجازیا. عم یعبر ؟1-

 :البناء اللغـوي
  . سطر في النصتحتھ أعرب ما 1 -

 صغ من الفعل (قال) اسم الفاعل وبین كیفیة صیاغتھ. -2
  وضعیة إدماجیةال

 موظفا ،عبر في فقرة من خمسة أسطر عن حالة العرب قبل وبعد اإلسالم
  .غیر مھمل عالمات الوقف ،تعبیرا مجازیافعال مضارعا مجزوما و

**                                                                                                                      ً ً  حظا ّقا   ** موف
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