
 2022 لغة عربية   

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 ثانوية ســـــــــي احلواس      مديرية الرتبية لوالية سيدي بلعباس                   

 ـه2022/1444           ثانوي                                الثانيةامتحان السنة 

    الشعب: العلمية 

 سا  1:املدة          : اللغة العربية وآدابها                        يف مادة حمروس فرض

  :بشار بن برد يقول

ي ألددددد ي   ددددددددددد ددددد   -1-           هذ و بدددددذ جدددددالذ

 
ر    سدددددددددددددد  ا    بددددددددذ كذ ا دددددددددددددد   يى و دددددددددددددد 

 
          وقدددددددديإددددددددددددددر  ددددددددالددددددددي   أ  -2-

 
اد     ددددددددددو دددددددددد     يا ن سدددددددددددددددد  ددددددددددذ عدددددددددد 

 
         ي وكددددد  لدددددي  دددددن     لدددددذ  كددددد    -3-

 
   ددددددددددد  ددددددددددد   إددددددددددددددددذ   بدددددددددددذ ددددددددددداجدددددددددددهذ  

 
وه   دددددي  ددددد  ددددد سددددددددددده -4-        شددددددددددد 

 
  كددددددددد   ددددددددد  ددددددددد  ددددددددد   لددددددددده بدددددددددالدددددددددر   

 
          قدددد   لدددد     سدددددددددد     قدددد ددددا    ددددددددددذ  -5-

 
بدددددددد  ددددددددا     ر    ددددددددي ألدددددددد دددددددد  دددددددد ذ  شدددددددددددددد 

 
        وال حددددددددداأ قددددددددد    بدددددددددي  -6-

 
ر  ذ     دددددددددد دددددددددد   بدددددددددد دددددددددديددددددددددر  جدددددددددد 

 
         حدددددددد دددددددد دددددددد ددددددددة   تدددددددد وال  -7-

 
  ددددددد دددددددقددددددد ددددددد دددددددا  دددددددن  دددددددددددددغددددددد    

 
         كددددددددد ل وال كدددددددددا   بدددددددددي -8-

 
كددددددددد   شددددددددددددددرجدددددددددي  قددددددددد  دددددددد  ذ      دددددددددر 

 

كسرى و ا ا : حكام ألفره /      :  ركع / ح   ة : ن ا  شا اة أل رأرة/  غ  شرح أل فردأ : 

 :جوع /شرجي ق   : أل  ير

 أأل ئ ة

   ( 10أل  اء ألفكري :) 

 .بم استهل الشاعر قصيدته ؟ وعلى ما يدل ذلك؟ -1

 ها.فيقصد ؟ وما هي النزعة التي ينطلق منها؟ عر  في األبيات األخيرة يتهكم الشاعر من كان  -2

  اك تجديد ظاهر في القصيدة . وض حهن -3

 إلى أي  غرض شعري تصنف هذه القصيدة ؟ عل ل -4

 ما هو النمط الغالب على النص ؟ حد د بعض مؤشراته. -5

  (  10أل  اء أل غوي:) 

 عرب ما تحته خط .أ -1

 ؟ وض ح غرضه البالغي. الثالثما نوع األسلوب الوارد في صدر البيت  -2

 ؟ اشرحها وبي ن أثرها البالغي.لرابعالبيت ا عجزما نوع الصورة البيانية في  -3

 .من الصرف وبي ن نوع العلة فيه اممنوع حد د من النص -4

 ، حد ده وبي ن عائده ،ودوره في المعنى. " شوه  ي    سه"ورد ضميرا في قول الشاعر  -5
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