وزارة التربية الوطنية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

أساتذة اللغة العربية للطور الثانوي
جانفي 2018

فروض الفصل الثاني للسنة الثانية
الشعبة  :آداب وفلسفة ولغات أجنبية

المدة 02 :سا

اختبارفي مادة :اللغة العربية وآداهبا
النص:

صااا أبووو الطيااش رااعرا صااياةة فنيااة ها ل ا فيوااا حلو ال ا وا ري اة وا ي اا وق ا الاعباار مسااة اات مسااات
املان ا ن اهداا ي ألفاظااو وأساااليبوا جندااا نااهداا ي عاأيااو وقااهد أفا ا حلو ال ا ي أفااا العااالر لل ا
رااعرا وفنااو اااما الساادة ال ا ا ةا وجنااملح يريااة الاعباار اات أاا صااا املانا الفنيااة ا وقااهد جنااا ا
اياطاو الاا ة باللغة وأساليبوا يطلق أفسو وفنو ات جناق قياهد ت ياامع ا راع حلا والا او العاعر و وقاو
الفين ويطرد

حلويو ورخصياو وأ اأيو ا يرسق ال صيهد احلسات ت يبالي بن هد الن اد ييث ي ل:
أنام ملء جفوني عن شواردها

ويسهر الخلق جراها ويخصم

واملان جنأيب متا ي جنثر ا ك واأل ثال يىت قيق :أب متا واملان يكيدا والعالر الب اي ةار أ
املانا اارى للا أساااليش العاارب املعروفااة ي اللغااة والياجنيااش ي بعااع رااعرا ي وأطلااق العااعر اات ال يا د
الااق قيااهدا هبااا أبا متااا و اات مث أطلااق لليااو رااالر الطري ااة اتباهداليااة ي العااعر العااريب روجااو للا اااما
األساليش وقلة جنلفو بال ي د الصناليةي
الحياة األدبية في العصر العباسي لمحمد عبد المنعم خفاجي ص 237-236بتصرف

2as.ency-education.com

األسئلة
أوت :البنا اااع الفكا اار  10 :أ اط
 -1ا امل ع الم أثاحلا الكاهش ي أصو ؟
 -2جنعف الكاهش لت رخصية املاين ت مل الن و وا ساعوهدا بعباحلات ت الن
 -3ا اي أا صا الفنية لععر املان
 -4ياع ي الن  :أب متا واملان يكيدا والعالر الب ي و ح ملا ا ل ش املان بأأو يكي ؟
 -5الادهد الكاهش لل العر والا ليق واما يهدل لل منط الن ي بينو ؟
ضد الن بأسل بح ا اص
-6
ثاأيا :البنا اااع اللغا ا ا  06 :أ اط
 -1ألرب ا حتاو ط ي الن
 -2يهدد اس أ و رباا ي ق لو :ةر أ املان رى لل أساليش العرب املعروفة ي اللغة
 -3ا األسل ب البمةي الغالش ي الن ؟ وملا ا ؟ ثق لو ت الن
 -4اساخهد الكاهش جمد لة ت الروابط لا يق اتأس ا بني أفكاحلا اساخرى ثمثة نواا ا الادثياق
لا
 -5اجناش البي الععر امل ج د ي الن جناابة لرو ية ولني قافياو ويروفوا ويرجناهتا ي
ثالثا :ال عية اتد اجية  04 :أ اط
ظورت ي العصر العباسي ا كدة وقهد وظفوا الععراع ي قصا هدا ي
اأطمقا مما دحلس
لرف ا كدة وبني أسباب ظورواا ي العصر العباسي اجنر أرور الععراع الم وظف اا ي قصا هدا
ظفا  :ص حل بياأية ا األيرف املعبو بليا ي
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