
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ثانوية مسلم محمد المزدور                                              مديرية التربية لوالية البويرة   

2019ديسمبر  01                                       الثالثةالفصل األول للسنوات  اختبارات  
تقني رياضي وتسيير واقتصاد الشعبة :علوم تجريبية و  

  سا 02 المدة:                                         اللغة العربية وآداهبا            في مادة:اختبار 

  النص:
ـــــا  -1 ــــــ  لقــا ـــــــ ـــــا اـنـ ـــــني مـــ ـــــا لـيـتـــــ  !لـــــقيـتـــهـ
 

ــــــتم  ــــــشي و قــ ــــــا ــشـالق ممـل اإلمــــــقــــــد  ثـــ  اـ
ـــــواب  ـــــــ ث -2  ـــــرث  ها ــــ ـــــرِّجـــــو ال ة  ـــــــــــ ـــــيـــافـــــل  حــــــــ  ة  ـ

 
 اــــــا ـينـد عــــــــفـــي ال  (هـــــذرفــــت)ع ـدمـــــــــــــــال و 

 ر فــــاحمردت مــــدامعهاــــــقـفــن الـــــــ مــــــــكـــب -3 
 

ــــــاص و  ــــــالـــفرد اــــ ــــــَوْرس مـــــن ج  ــ ــــــ   هااـوع م حَي
 مــــــات الـــــــذو اــــــا  يحميهـــــــا و يســـــــعد ا -4 

 
 اــــــــــا ـــــقـر  شـفقـــــــــالـده بـعــــــــن بـر مــــــــــــــــــالد ــف 

ـــــالم -5  ـــــهـــعــجــوت  فـــ ـــــقــفــا و الــ ـــــهــــعــر  وجـ  اــ
 

ـــــــو اله   اـــــــــــنا ــمُّ  ضـــــــــــــغـــــها و الــــــــلـــــحــــمُّ  نــ
ـــــنظــمــــف -6   اــــــــنظر ــمـب ودــــــــــشهــــز  مــــــــر الحــ

 
 اـــــــــــــرآ ـــمــــــرو   بـــــــــــــقـــــرآه  مــــــــــؤس مـبـــــــــال  و 

ـــا -7  ـــديدين قـَجـــر  الــــــ ـــد  بـــ ـــــلى عــــ  هاـباءت
 

 شق  عال ـــــــاـلها و انــــــــــــــــــفــــــق   ســــــــــــشـــانـــــــف 
ــــــوم -8  ـــــد ر ــــ ـــــد ر –زق ال  مئزر ـــــا -ويـــــل ال

 
ــــح  ــــتى بـــــــ  ن شـــقوق الثـــوه جنبا ـــاـدا مـــــ

ـــــــمـت -9  ـــــــأطمــــشي بــ ـــــــار ا و الـ  اـهـــــــلسعــبرد يـــ
 

ـــــــأن  ـــــــا  ـــــــقــه عـــــــ ـــــــالــــــره شــ ـــــــا ــــانَ ــَـــــبز   ـ ــ  اـــ
ــــح -10  ــــتدى غـــ ــــســـدا جـــــــ ــــالـمها بـ  جفاـمرتـــبرد ـ

 
 الغصن بـــــالريص و اصـــــاكدـ  ثنايا ـــــااــــــ 

 هاـيدتـــــسرى ولـاليـــــحمل بـــــــي و تـــــشـــــمـت -11 
 

ــــــــمـح  ــــــــال عــ  ى الصـــــــدر مـــــــدعوما بيمنا ـــــــاـل
 ةــــــــــــــقــــزد مــدام مـأ ـــــــــــــتها بـــــماــــــد قد ــــــــــــــق -12 

 
 ر ا ســـــمط و ماوا ـــــاـــــــــعين منشـــــــــــــــــفـــــي ال 

ــــم -13  ــــس  نـــي اـس ال  نــــا  نــــــــــ  معهاـنـ  ســــ
 

ــــــــتش  ــــــــكو إلـــــــى ربــــــ ــــــــوصَ ها  َ ـ ــــــــا ـــيـاه دنــــ  اـ
 بن  ــــــــال لــــــــــــرك بــــا ره  ال تتــــــول: يـــــــــقـــــت -14 

    
 ا اـــــــــني و إيـــــــــعة وارحمـــــــــــــــرضيــــــذو الـــــــــــ  

                                                 (304/305ديوا  معروف الرصافي الصفحة :) 
 شرح المفردات

  -: املوت و الفقر                      الَجديدين -أتعبها  ضنا ا:  -:نبات أصفر يصبغ به الَوْرس  -: باليةرث ة
 : قبيحسمط -:كساء من صوف  دام-: اضطربت اصاكدـ - :ذنبهازبانا ا -:ارتفعت شالـ
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 األسئلة:

  12 وال: البنـــــــــــــــــــــاء الفكـــــــــــــــــــــــــــرو:
 ولماذا ؟  ؟بمن التقى الشاعر؟ وماذا تمنى عند اللقاء   -1
 بي ن سبب بكاء المر ة . وما خصالها التي عدد ا الشاعر ؟    -2
   ين تتجلى عاطفة األمومة من خالل القصيدة ؟ عين األبيات مع التوضيص.  -3
           مـــــــــا النزعـــــــــة المتجليـــــــــة فـــــــــي الـــــــــنص ؟ حـــــــــدد مفهومهـــــــــا و   ـــــــــم مدرســـــــــة جســـــــــدتها                                                     -4

 اذار ثالثة من  شهر شعرائها .
 مثل  له بمؤشرين. ما النمط الغالب على النص ؟ علل  ثم  -5
 .ل ص مضمو  النص بأسلوبك ال اص  -6

  08ثانيا: البنــــــــــــــــــــاء اللغـــــــــــــــــــــــــــــــوو:
 "ممزدقة ،حافية   ،كـب ، الهمُّ ، ج وع ،الدمع ،رث ة   "صنف  ذه الكلمات إلى حقلين دالليين: -1
 النفي في البيـ الثالث عشر ؟   عالم يدل  تكرار -2
 :  تينالتالي تينفي العبار  تينالبياني تينحدد نوع الصور  -3
 "مزق الد ر مئزر ا"  
  .ا على المعنىما و بين  ثر مثم اشرحه"  اصفرد االَوْرس من ج وع م حَيا ا "

  عره ما تحته سار في النص إعرابا  مفصال و ما بين قوسين إعراه جمل . -4
 است رج من النص محسنا بديعيا .محددا نوعه وبالغته  -5
 .وغرضه البالغي بين نوع األسلوه في البيـ األخير  -6 
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