
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الجامع لفروض واختبارات اللغة العربية للطور الثانوي البنك             وزارة التربية الوطنية        

2018 أفريل                                                  الثانيةللسنة  الثالثالفصل  اختبارات  
آداب وفلسفة و لغات أجنبية الشعبة :   

  سا 02 المدة:                                        اللغة العربية وآدا�ا            في مادة: اختبار

يصف رحلة نهرية قام بها في نهر جزيرة "شقر" عمير طرف بنقال أبو الم النص:  
عــــــــــن يــــــــــوم أنــــــــــس ذكــــــــــره مســــــــــتعذب خــذ مــن حــديثك إن وصــفك يطــرب -1 
ـــــــك يصـــــــعب ـــــــذا وأظـــــــن ذل ســـــــمحت ب ــــــــام إن -2  ــــــــن األي ــــــــه م ــــــــب إعادت واطل
قـــــــــد طـــــــــاب منـــــــــه مـــــــــوردا أو مشـــــــــرب يـــوم أرانـــا الحســـن فـــي النهـــر الـــذي -3 
صـــــــــبح تمشـــــــــى فـــــــــي ســـــــــناه غيهـــــــــب زورقــــــــا فيــــــــه فقــــــــلوقــــــــد امتطينــــــــا  -4 
ـــــــــــــب ضـــــــــــــّمت جناحـــــــــــــاه إليـــــــــــــه فيجن فتـــــــــــــراه طـــــــــــــورا طـــــــــــــائرا ولربمـــــــــــــا -5 

ذا وهــــــــــــذا يرســــــــــــب يطفــــــــــــوضــــــــــــدان  ولنــــــا شــــــباك قــــــد تجــــــاذب غزلهــــــا  -6 
ــــــــــم يعــــــــــد ال بســــــــــها إذا مــــــــــا يطلــــــــــبل نســجت كنســج الـــدرع لكــن الـــردى -7 

حصــــــــــباؤه مـــــــــــن صـــــــــــفوه ال تحجـــــــــــب ــــذي -8  فكأنمــــا جمــــدت مــــن المــــاء ال
ـــــــــــت مـــــــــــن نهـــــــــــر  ـــــــــــبفألن ـــــــــــّي محب إل المنــــىيــــا نهــــر شــــقر فيــــك أدركــــت  -9 

أنــــــــي سأشــــــــعر فــــــــي حــــــــالك وأخطــــــــب يهنيــك إذا حـــزت المحاســـن كلهـــا -10 
  136من كتاب الشعر األندلسي لفوزي عيسى ص                                                  

 شرح المفردات:
الحجر الصغيرة: ،شقر: جزيرة في إسبانيا.      :الظلمة ، حصباء سناه: المضيء، غيهب:  
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آدابآداب وشعبة : الشعبة : 

amللاللغة اي مادة:في مادة: رxaعمي طرف بنلبو الم مطرف بن
إن وصــفكثك إن وصــفك يط

ــــــــام إن ــــــــن األي ــــــــام إنم ن األي
الـــذينهـــر الـــذي
قــــــــل

ضضــ
ضـــــضــــــــــــدان

ــــــــــم يعــــــــــد ال بــــــــم يعــــــــــد الل
ــباؤه مـــــــــــنصــــــــــباؤه مـــــــــــن صـــ

ـــــــــن نهــــــت مـــــــــــن نهـــــــــــر  إل
 حــــــــالكر فــــــــي حــــــــالك وأخ
366ي عيسى صزي عيسى ص
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 األسئلة 
 نقاط  10أوال: البنــــاء الفكــــري: 

 ما المنظر الذي شد انتباه الشاعر في النص ؟ وماهي األوصاف التي نسبها إليه؟ -1
 كيف تخيل الشاعر الموصوف في البيت الخامس ؟  -2
 ؟ما موقف الشاعر األندلسي من طبيعة بالده  -3
 ؟ اذكر خاصيتين له؟به ص يدرج ضمن شعر الطبيعة فما المقصود نال -4
 نمط الغالب في النص ؟ اذكر مرشرين له مع التمثيل من النص ما ال -5
  لخص مضمون النص بأسلوبك الخاص -6

 نقاط 06ثانيا: البنــــاء اللغـــــوي: 
 قال ووظفهما في جملتين مفيدتين ، هات مصدر الفعلين طرب -1
 أعرب ما تحته خط في النص -2
 وما غرضه البالغي "خذ من حديثك إن وصفك يطرب" ما نوع األسلوب في قوله: -3
 " اشرحها مبينا وجه بالغتهاصبح تمشى في سناه غيهب" :ما نوع الصورة البيانية في قوله -4
 اكتب البيت األول كتابة عروضية وسم بحره مبينا قافيته وحروفها . -5

  04ثالثا الوضعية االدماجية: 
 ن، ناهيـك عـن األمـومعـالم سـّياحّية ومرافـق جّذابـة مظاهر خالّبـةب تزخرمتنّوعة ة للجزائر بيئة طبيعيّ 

 .واالستقرار
 ومّوظفــا مــا درســت مــن األنســب،مط بتجســيد الــنّ  تعبّــر فيهــا عــن جمــال الــوطن فقــرةحــّرر       

 .االشتغال ، وكان واخواتها ، واستعارة مكنية ومحسن بديعي 
 ظيف وسمه.مالحظة: بعد كتابة الفقرة استخرج التو 
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 كيف تخكيف تخيل ا --2

موقف الشاما موقف الشاعر ا
رج ضمن شعر يدرج ضمن شعر 

ب في النصغالب في النص ؟ ا
ص بأسلوبك انص بأسلوبك الخا

طنقاط
ل ووظفهما فقال ووظفهما في 

إن وصفكثك إن وصفك يطر
" اسناه غيهبفي سناه غيهب

ه وحروفها .فيته وحروفها .

ةةةةةةةةةة ، ناه، ناهيـكم سـي

 درســت مفــا مــا درســت مــن
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