
 

 2023لغة عربية 

 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

 اثنوية ســـــي احلواس                  مديرية الرتبية س يدي بلعباس                             

 ه4111م/ 2023                          الس نة الاانية اثنوي          ت الصل  الاايامتحاان

  علمية ب: ال الشع

 ساعة   4املدة:           فرض يف مادة: اللغة العربية وآ داهبا                                

 النص : 

ال  يف حالتني :وآ كرث الن        ا يف اس ال جتدمه ا  م  هامل للن صس ، وا  عراض عن الَتبنين وا  ا يف حال ا  م   ا 

ىل آ حصاب الاعتبار وتتبنع الغرائب ، والرغبة يف الصوائد . ناكر وترسنع ا   حال تكذيب وا 

مث  يرى بعضهم آ ن  هل بذكل التكذيب فضيةل ، وآ ن  ذكل ابٌب من التوّق ي ، وجنس من اس تعظام     

دق . والكذب ، وآ ن ه مل يكن كذكل  ال حاق  الرغبة يف الل  احلق  اليشء عادة اال قرار والقبول . و  بئسا 

اذلي آ مر هللا  تعاىل به ورغب فيه ،وحث  عليه آ ن ننكر من اخلرب رضبني : آ حدهام ما تناقض 

ذا خرج اخلرُب من هذين البابني  واس تحال ، وال خر ما امتنع يف لقة. فا  الطبيعة ، وخرج من طاقة اخلي

يه حمك اجلواز ، فالتدبري يف ذكل التابت وآ ن يكون احلق   يف ذكل هو ضال تك ، عل  جرى، و

دق هو بغيتك ، اكئنا ما اكن ، وقع منك ابملوافقة ، آ م وقع منك ابملكروه . ومىت مل تعمل آ ن   والل 

دق آ جدى من تكل املوافقةي مل تقع عىل آ ن تعطي التابَت حق ه.  ثواب احلق  ومثرة الل 

 832/ 832، ص 3:ج الجاحظ كتاب الحيوان
 األسئلة 

 ن(    40البناء الصكري: ) 

 .ما هو املوضوع اذلي يطرحه الاكتب ؟ وما هيدف من خالهل؟ (4

 دهام.صس حالني.حد  ذكر الاكتب للن   (2

  وما آ مر هللا به يف اال ناكر ؟ . ملاذا يذهب البعض للتكذيب؟ (3

 خلائله. فه ،واذكر آ مه  رث تلنف هذا النص؟ عر  ا ىل آ ي لون من آ لوان الن   (1

د المنط الغالب عىل النص. (5   واذكر خلائله. حد 

 ن(    40)  البناء اللغوي :

 .آ عرب ما حتته خط (4

 .ات (ق) طامع ، شارد ،صامئ ، شاكر ، ط الشلكمع ضب   ةاملبالغة امخلس امس الصاع  ا ىل صيغل حو   (2

 .ما هو ال سلوب املعمتد؟ عل   اختياره هل (3

 ا امجلالية .ارشهحا ،وبني وظيصهت"؟من هاذين البابني فا ذا خرج اخلربما نوع اللورة الواردة يف قوهل :" (1

 يف بناء القليدة . ودوره ته دالل ، وبني   تخرجه.اس   هناك تكرار للكمتني يف النص (5
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