
  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
  ثانوية بداوي حممد برج أخريص  مديرية التربية لوالية البويرة                                                   

  2016ديسمرب  04     امتحانات الفصل األول للسنوات النهائية                                             
  علوم جتريبية و تقين رياضي وتسيري واقتصاد  الشعب : 

 سا 02اختبار يف مادة : اللغة العربية وآداا                                                              املدة: 
  النص :

  ملا رأيت الناس قد أضرموا -1
  لكي حيرقوه انريانللجهل  -2
  الذّرىوشيدوا عرشا رفيع  - 3
  للعلم كي يعبدوه وهيكالً -4
  وضعت إمياين على راحيت -5
6- موهوقلتها علمي ، أال كر :  
  وقُدت حنو النار عقلي الغيب -7
8- فاتلفوه: ها جهلي أال وقلت  
9- لَفأجوا عقلي على عرشهمس  

10- وا اإلميان مل يرمحوهقُوحر  
  

  قد نصبوا(رأيت الناس) إذو -11
  صلبانا لكي يصلبوهللكذب  -12
  وتوجوا الصدق ، ومن حبِّهم -13
  كّموهحللصدق يف أرواحهم  -14
  قدمت ما يب من ضمري هلم -15
16- روهوقلتها كذيب ، أال مس :  
  هازجاوسقت قليب حنوهم  -17
18- جوهوقلتها صدقي ، أال تو :  
  فسمروا قليب ، وواحسريت -19
  هوه...أما ضمريي فلقد ألّ -20
                                                   

  
  71 -70ص  "ةميعيخائيل نملمهس اجلفون "                                                        

  شرح املفردات :
فرحـا  ، هازجـا :     كان مرتفعا (الكرسي)ن العرشأاألطراف وقصد الكاتب الذرى: 
        ومطربا .

  
  2من  1 صفحة



  :األسئـلـة 

  نقاط 12أوال: البنــــاء الفكــــري:
  ؟ حياول الشاعر من خالل نصه بث رسالة ما مفادها  -1
  ؟ذكر الشاعر يف نصه أصناف الناس يف اتمع حددها مبينا املكانة اليت حتتلها -2
  برزمها مبينا سبب راحته.أيف موضعني يف النص  ارتاح الشاعر  -3
  الغالب على النص ؟ اذكر مؤشرين له مع التمثيل من النص .ما النمط  -4
  معتمدا على تقنية التلخيص. العشرة األوىلاألسطر  مضمون خلص -5

  نقاط 08ثانيا: البنــــاء اللغــــوي:
  حدد احلقل الداليل لأللفاظ التالية: حرقوه ،مل يرمحوه، يصلبوه ، مسروه  -1
الـواردة يف   إذالواردة يف السطر الثاين وكلمـة   نريانا: كلمةإعراب مفردات أعرب  -2

وبين حمل اجلملة الـيت   الواردة يف السطر السابع عشر  هازجاالسطر احلادي عشر وكلمة 
   الورادة يف السطر احلادي عشر . بني قوسني

حدد نوع الصورة البيانية واشرحها وبني سر بالغتها يف قول الشاعر : "وضعت إمياين  -3
  راحيت".  على

  وملاذا ؟ ؟ما نوع األسلوب البالغي الطاغي على النص  -4 

  جسد الشاعر بعض مظاهر التجديد يف القصيدة وضحها . -5

  

  انتهى املوضوع بالتوفيق                                                                

  
  2من  2صفحة 


