
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                                        
 –مديرية التربية لوالية ميلة                                     ثانوية األستاذ المجاهد البشير منتوري ـ فرجيوة 

 عتانسا: المدة الزمنية                                                                                                   الثاني أداب وفلسفةالمستوى:        

 لث��ثي الثاني في مادة اللغة العربية وأدبهاختبار اا
 النّص:أوال: 

أََرى َغْيِري لَهُ الدَّْهَر َماِلكا أَالَّ وَ   **        ـــــــــــهَوِلي َوطـَـٌن آلَْيُت أَالَّ أَبِيعَـ.1
كنِْعَمِة قوٍم أصبحـوا في ِظاللكا  **       ةً ـــــَعِهدُت به شرَخ الشباِب ونعم.2
هالكالها جسدٌ إْن باَن غوِدْرُت   **        هـــــــــــفقد أِلفـَـتْهُ النفُس حتَّى كأنّ .3
اها الشــباُب هنالكم **       ـاِل إليهمُ ــــــــوحبََّب أوطاَن الرجـ.4 اــآرُب قضَّ
ـبا فيها فحنّوا لذلّ **        انَُهم ذكـََّرتْهمُ ـــــــــإذا ذََكـروا أوط.5 اـــكُعهودَ الّصِ
نيــــــفيه لئي ضـاَمنيو قد .6 اــــوها أنا منه ُمْعصـٌِم بحــبالك **    ٌم وعزَّ
ت بمنزليـــو أْحدث أْحداث.7 اـــيريُغ إلى بْيعَْيِه منه المســالك   **   اً أضـرَّ
وقال لي اجهدْ فّي ُجْهدَ احتيالكا  **       ا أتى من ُظالمتيــو راغمني فيم.8
بـمالـكا مدّال  ألفــى أن آلمــــل**       بمـالـه  مـــدّال  أضـحى وإن وإنّـــي.9
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 مدال: منبسطا. /ضامني: ظلمني/ راغمني: هجرني

 :البناء الفكري

عالم أقسم الّشاعر؟ ولماذا؟.1
ما أسباب تعلق الناس بأوطانهم؟ وبم تذكرهم تلك األوطان؟.2
بم صّور الشاعر بيته في البيت الثالث؟ اشرح..3
ل.يشكو الّشاعر من جاره، فبم وصفه؟ ولماذا وصفه بذلك؟ علّ .4
) 5، 4، 3، 2، 1لّخص مضمون األبيات ( .5
علل واذكر مؤشرا له . )9، 8، 7، 6ما نمط األبيات ( .6

 :البناء اللغوي

أعرب ما تحته سطر..1
ما عالقة البيتين الثاني والثالث بالبيت األول..2
؟ وما دوره في بناء النص؟9إلى  5ما الرابط بين األبيات من .3

ةً" إيجاز، حدده، واذكر نوعه.َعِهدُت به شرَخ الشباِب ونعمفي العبارة:" .4
ة، حدد بحره وقافيته ونوعها وحركاتها.اكتب البيت األول كتابة عروضي.5

 :ثانيا: بناء وضعية إبداعية

اعتدى جارك على بيتك، بيّن في فقرة موجزة السبل التي سلكتها إلقناعه بالعدول عن ظلمه، موظفا أسلوب استغاثة،      
 ومصدرا صريحا وآخر مؤوال، معتمدا النمط الحجاجي.

بالتّوفيق والّسداد                                                                                   
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ِففقفقد أِلف..33
بببوحبوحبَّبَب أوط..44
َـكَكـرواـروا أوط.5 إذا ذإذا ذََ

ننضـامضـامنينيدو قد  يفيه لئيََ exدث أحدث أحداثداث ْْ د ض أضـرثثثــــــْ ًً ًًًـــاا

ـا أتى منا أتى من ظمــفمني فيم
حأضـحى ببمـالـمـــدالمـــدّالّض

                             

بيت)/ آليتإلقامة( بيت)/ آليت: أقسمت

سطدال: منبسطا.

ن؟ألوطان؟

ل

2as.ency-education.com


