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الفرض األول للثالثي الثاني في مادة اللغة العربية
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قال محمد العيد آل خليفة
تكريم اإلمام
ابن باديس بمناسبة ختمه لتفسير
القرآن الكريم
وعّ
دد جهوده العلمية ،وجهاده من أجل
الحفاظ
على شخصية الجزائر اإلسالمية.
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السند
 )1بمثلك تعـــتز البالد و تفخـــــــــــــر *** و تزهر بالعلم
المنــير و تزخــــــر
 )2طبعت على العلم النفوس نواشئــــــا *** بمخبر صـدق ال
يدانـــيه مخبــــر
 )3و درسك في التفسير أشهى من الجنى ***و أبهــى من الـروض
النضير و أبهر
 )4خـتمـت كتـــاب هللا ختمـــــــة دارس *** بصيــر  ،له حل
العويص ميســــــر
 )5حكــيت جمال الدين في نـظـراتــــــه *** كأن جمال الدين
فيــــــك مصـــور
 )6وأشبهت في فقه الشريـــعه عــــبده ***فهل كنته أم كان عبده
فيـك
 )7قـسـنـطيـنة اعتزت بأن وفـــودهـــا *** على الخير  ،فيهـا و
الـهدى تتجمهر
 )8وتهدي إلى عبد الـحــميد تحــــــــية *** كزهر الربـــى أم
أنهـا منـه أعـطـــر
 )9و تهنئة مـــنها بختـــــم مـفـــــسر *** من القــــــول ،
ال تسمو عليه مفسـر
محمد العيد أل خليفة

اقرأ النص قراءة متأنية عدة مرات ثم أجب على األسئلة التالية

1am.ency-education.com

أفهم النص06 (:ن )

1ــ هات فكرة عامة للنص .
2ــ بمن من العظماء شبه الشاعر العالمة عبد الحميد بن باديس ؟
 _ 3ابحث عن معاني الكلمات التالية في السند ( الصعب ،
تعلو)
 _ 4هات أضداد الكلمات التالية ( صدق ،الخير )
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فـــــــــــــــــــــــــــــهم الـــــــــــــــمكــــــــــــــــــــــــــتوب

األسئلة:
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أتذوق النص 02 (:ن )
1ــ استخرج من النص تشبيها وحدد أركانه .
2ــ هل السند قصيدة أم مقطوعة؟ برر إجابتك
أعرف قواعد لغتي04(:ن)
1ــ أعرب ما فوق الخط في النص.
2ــ اجمع الكلمات التالية جمع مذكر وبين هل هو جمع سالم أم
تكسير
الروض _ بصير _ مفسر _ مخبر
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الوضعية اإلدماجية08(:ن)
السياق:

اعلم أنه من سمات اإلنسان العظيم الفرادة والتميز خدمة لإلنسان
وحبا لإلنسانية  .التعليمة:
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إنتاج المــــــكتوب
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اختر عظيما من عظماء عصرك  ،واكتب عنه نبذة موظفا السّرد
والوصف والجمع بأنواعه مع احترامات عالمات الوقف المناسبة .
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بالتوفيق أعزائي

1am.ency-education.com

