
 2021 لغة عربية   

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 مديرية الرتبية لوالية سيدي بلعباس                                          اثنوية ســـــــــي احلواس

 ه2021/1443 اثنوي                                                    الثةامتحان السنة الث
   تسّيري واقتصاد الشعب:

 سا  1:املدة: اللغة العربية وآداهبا                                                     يف مادة فرض

  :الورديابن  يقول
          الذذذذذوننذذذذذف و    ي    ذذذذذ  بني واحذذذذذ     -1-

 

 عذذذذذنذذذذذلذذذذذب واذذذذذفنذذذذذ   ذذذذذ    ذذذذذ ذذذذذ    ذذذذذذذذذذذذذذف    
 

و ا   -2-         سذذذذذذذذذذذذف ا جلي ال قذذذ  الا  ذذذ   و  ذذذ 
 

 أعذذذذذذنذذذذذذفا حسذذذذذذذذذذذذذذنذذذذذذف  ذذذذذذفلذذذذذذ  ذذذذذذف    عذذذذذذوا    
 

ل   ي  -3- لي ابد ر بذذذذذوا     ذذذذذف اقذذذذذ  ج         وا
 

  ذذذذذذمذذذذذذنذذذذذذب   ذذذذذذ ذذذذذذف الذذذذذذونذذذذذذنذذذذذذف بذذذذذذوا   بذذذذذذوا  
 

       واع ذذذذذ  ل  ذذذذذ  الذذذذذوا   ذذذذذف  ي أ  ذذذذذ    -4-
 

 عذذذذذذذ ذذذذذذذ  الذذذذذذذ ذذذذذذذوا   أ ذذذذذذذ   ذذذذذذذ   الذذذذذذذوا  
 

           أسذذذذذذذذذ    ل ف   ذذذذذذذذذي واح   ع يال  -5-
 

 جصذذذذذذذذذذذذذ ب  ذذذذذف أ ذذذذ ذذذذ ذذذذذ     ذذذذذفسذذذذذذذذذذذذذ ذذذذ ذذذذ ذذذذذف  
 

ف  أو   ق  ذذذذذف -6-            عذذذذذفل ذذذذذف  ي النذذذذذ 
 

  ذذذذذدذذذذذف   ذذذذذو   أو سذذذذذذذذذذذذذذف ذذذذذقذذذذذف  ذذذذذفلذذذذذقذذذذذ ذذذذذب  
 

          ذذذ   ذذذذذ    ذذذ  دذذذذذ  وال  ذذذاذذذلذذذذذ    ذذذذذ  -7-
 

  ذذذذذذفلذذذذذذحذذذذذذ    ذذذذذذ ذذذذذذ ذذذذذذ   عذذذذذذ ذذذذذذي ابسذذذذذذذذذذذذذذذ ا  
 

        واع ذذذذذ    ذذذذذف ع   ذذذذذ     ذذذذذفلق  ذذذذذف  ج    -8-
 

 شذذذذذذذذذذذذذذاذذذذذذ    ذذذذذذ  ج ذذذذذذ ذذذذذذف لذذذذذذب نذذذذذذقذذذذذذ ذذذذذذ ذذذذذذوا  
 

         والق ب   ل ذذذذذف صذذذذذذذذذذذذذفو   ال  ور ن     -9-
 

  ذذذذذذذفلذذذذذذذ لذذذذذذذر ج    ذذذذذذذ     عذذذذذذذ ذذذذذذذي اب  ذذذذذذذف  
 

ف   ي -10-           ذذذ  نسذذذذذذذذذ و  الق  ذذذف   والالذذذ 
 

   ذذذذذذذذذذذذذذذذ   أب الذذذذذذذ ذذذذذذذ ذذذذذذذ ذذذذذذذف    ذذذذذذذفبنذذذذذذذوا  
 

  املداري : الذي يساير  شرح املفردات: 
 األسئلة

 ن ( 10البناء الفكري :) 
 ؟ وما اهلدف منه؟.استهل الشاعر قصيدته  مب -1
 ؟ هيف نظر ذلك ما هي مثرة على ما حيث الشاعر الذي يعيش مع الناس ؟ -2
 و بّي  نزعة الشاعر من خالله.؟ عرفه. لون شعري تدرج هذه القصيدة أي  إىل  -3
 .هناك قيمتان ابرزاتن يف النص حددمها -4

 ن(  10غوي:) البناء الل
 ما حتته خط .  اعرب -1
 وبّي  سر ها اجلمايل.،ما نوع الصورة البيانية الواردة يف صدر البيت األول؟ اشرحها  -2
 ؟ حدد غرضه البالغي.صدر البيت السادس مانوع األسلوب الوارد يف -3
 .عللهل اعتمد الشاعر وحدة البيت أم وحدة املوضوع؟  -4
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