
 سابعالموضوع ال
 السند:

بغية نشر اليداية و إقامة العدل الحقيقي بين الّناس  إسالميالقد جاء العرب و فتحوا الجزائر فتحا    
األمازيغ ) أّن ما جاء بو عاّمتيم،  فال فرق في ذلك بين عربي و أعجمّي إاّل بالّتقوى. و أدرك 

و تعّمموا لغتو مختارين،  طائعينإخوانيم( من الشرق إّنما ىو الحّق من رّبيم. فاعتنقوا اإلسالم 
و وجدوا أبواب الّتقّدم مفتوحة في ››ال مرغمون،  راغبون(فاندمجوا بإخوانيم العرب بالمصاىرة )و ىم 

مجالس العمم و شاطروىم سّياسة الممك و شاركوىم ، و نافسوا العرب    في ‹‹وجوىيم فاقتحموىا بعزم
مرافق الحياة كّميا، فأقام الجميع صرح حضارة عربية إسالمّية نشروا لواءىا في أنحاء المعمورة كّميا 

 بمغة واحدة  ىي ىذه الّمغة الخالدة لغة القرآن المجيد.
كما في األدب و الّمغة فأصبحوا شعبا وىكذا اّتحد العنصران: العرب و األمازيغ في العقيدة و الّنحمة    

                                                                                                                                                                                                                                    عربيا مّتحدا غاية االّتحاد، ممتزجا كّل االمتزاج، و أّي افتراق يبقى بعد أن اّتحد الفؤاد و الّمسان؟                            
 

 ـ الحميد بن باديس ـ بتصّرف عبد ـ
        :                                                                                  األسئلة
 :البناء الفكري 

 استخمص  الفكرة العاّمة لمّنص. .1
 ما ىي مظاىر االّتحاد بين العرب و األمازيغ من خالل الّنص؟ .2
 اشرح الكممات الّتالّية: اندمجوا ـ اقتحموىا ـ شاطروىم .3

  :البناء الّلغوي 
 أعرب ما تحتو خّط في الّنص إعرابا تاّما. .1
 ّنص من اإلعراب.بّين محّل الجمل التي بين قوسين في ال .2
 حّول ما بين مزدوجتين في الّنص إلى صيغة جمع الغائبات. .3

 :البناء الفّني 
 ـ  استخرج من الّنص : طباقا، بّين نوعو.1
ـ قال الكاتب:" و وجدوا أبواب الّتقّدم مفتوحة ".ما نوع الصورة البيانّية الموجودة في الجممة؟  2

 اشرحيا.



 
 :الوضعّية اإلدماجّية 

 االّتحاد قّوة و في الّتفّرق ضعف" قيل" في  
 وّسع ىذه الفكرة، موّضحا أىّمية االّتحاد و عواقب الّتفّرق، موّظفا: الّتعميمة:  
 االّتحاد ـ الّتفّرق ـ اإلسالم المفردات:   
 توظيف االستعارة األسموب:   
 جممة واقعة خبرا ـ و جممة  تقّد فييا المبتدأ عمى الخبر وجوبا. الّمغة:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :الموضوع السابع اإلجابة الّنموذجّية
 :البناء الفكري 
 فضل اإلسالم في اّتحاد العرب و األمازيغ، و  بناء حضارة راقّية الفكرة العاّمة لمّنص: .1
 مظاىر االّتحاد بين العرب و األمازيغ من خالل الّنص ىي:  .2

  ب بالمصاىرة.اندماج األمازيغ بإخوانيم العر 
  .منافستيم العرب في مجالس العمم و مشاطرتيم ليم في سياسة الممك 
 .اّتحاد العنصران في العقيدة و األدب و الّمغة 

 الّشرح:ـ 3
 شرحيا الكممة

 اندمجوا
 اقتحموىا
 شاطروىم

 انضّموا ـ اختمطوا
 دخموىا بإرادة قوّية  

 شاركوىم ـ قاسموىم
 :البناء الّلغوي 
 اإلعراب:ـ  1

 إسالمّيا: صفة منصوبة و عالمة نصبيا الفتحة الظاىرة عمى آخرىا.
 طائعين: حال منصوبة وعالمة نصبيا الفتحة الظاىرة عمى آخرىا.

 راغبون: خبر مرفوع و عالمة رفعو الضّمة الظاىرة عمى آخره.
 ذكر محّل الجمل من اإلعراب:ـ  2

  بو. مفعول محّل نصبجممة اسمّية في  إخوانيم:أّن ما جاء بو 
 .و ىم راغبون: جممة اسمّية في محّل نصب حال 

 الّتحويل:ـ  3
 ‹‹.و وجدن أبواب الّتقّدم مفتوحة في وجوىيّن فاقتحموىا بعزم ›› 

 :البناء الفّني 
 مرغمون   راغبون  أعجمّي،  عربي  استخراج الّطباق:ـ  1

 نوعو: طباق إيجاب.          
 



 م مفتوحة ": ىي استعارة مكنّية وجدوا أبواب الّتقدّ " و  تسمّية العبارةـ  2
ىو م، فحذف المشبو بو و وّظفيا لمّتقدّ المنازل، و لكاتب كممة " أبواب" من البيوت و استعار ا شرحيا:

 ىي األبواب.و بقيت القرينة الّدالة عمييا و  المنازلت و البيو 
 :الوضعّية اإلدماجّية 

 المالئمة: .1
 مطابقة التعميمة:  

 ّتحاد و الّتعاون.دعوة اإلسالم إلى اال 
 مظاىر االّتحاد و أىّميتو في الحياة 
  عواقب الّتفرق 
 لمّتوضيح االستشياد 

 مطابقة التقنية: 
 توسيع الفكرة 
 توظيف شروط اإلنجاز 

 جام: االنس .2
 تسمسل األفكار 
 ترابط األفكار ـ 
 صّحة الشواىد 

 سالمة الّمغة: .3
 الخمّو من األخطاء المغوية و اإلمالئية 
 احترام عالمات الترقيم 

 التميز: اإلبداع و حسن العرض .4
 


