
  الجمھورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  ايليزي وزارة التربية الوطنية                                                ثانوية ھواري بومدين

  السنة أولى جذع مشترك أدب   الشعبة :

  ساعات 2 المدة :        بھاأداالفصل الثاني في اللغة العربية و  اختبار

  رــــيبة النشـاب طـى عذبة االنيـعل    ا    **ـم حتى تسلموجا اليوــع, خليلي  01

  يرـالي ذك ھشاح يوما أم تـرتــأت    **  ا  رـنظاو,ند بثينةري عـوحا بذكـوب 02

  درــواكب والبـــوشتان مابين الك      **     واكبـھي البدر حسنا ,والنساء ك 03

    ردـقـف شھر فضلت ليلة الـى ألـعل    **    نا على الناس مثلمالقد فضلت حس 04  

  رــكـوسواس والفـوصب معنى بال     **    ةــــابــعليھا سالم هللا من ذي صب 05

  رـوأصبر ؟ مالي عن بثينة من صب    **   ـــــه ك من فقد الفـحمام االي أيبكي 06
  رصالكشح والخ وقد فارقتني شختة    ** ح   ـي,وفي األيك نائـبكي ال أـومال 07

  ون وال سحرــي من جنـابـم مـوأقس    **   اــــن بذكرھـور يجــولون مسحـيق 08

  ريـن أمـ, إن كان ذلك مجدت بھاو    **   ھاـي بذلتــت مني حياتـألـو ســـول 09

  رـــأخرا الدھ الداــخي ـــحياتن ـوبي    **   ر بينهـو أخيــى لي زمان , لـمض 10

  ي, ثم اقطعوا عمرلى غفلة الواشينع   **    ةـــــــة وبثينـساع يـذرون: لقلت  11

  ه الموتى, لقاموا به من القبرـيداوي ب    **    اـھـــــأن ريق ـواألنياب , ل مفلجة 21 

  شعري اوعنيـــأن يط -ھاــو ابي -أبى    **   غير ذكرھااذا ما نظمت الشعر في  13

  ل بن معمرجمي

 -ھش للمعروف :انشرح صدره فرحا وسرورا  :ھشـ عاج على المكان :مر به وعطف:عوجا:  اللغويأثري رصيدي 
  ألم يصيب الجنب من الظھر حتى أسفل الخاصرة  :شختة الكشح والخصرـ  بھا:مرا بھاألم 

  اء الفكري:ـالبن
  ؟ ما المضمون العام  للقصيدة  1

  ه ؟ما الذي التمسه الشاعر من خليلي 2

  الناس جميال ؟ ولماذا ؟ وما موقفه من ذلك ؟بما وصف  3

  أيھما أجمل وأبھى في نظر الشاعر بثينة أم ليلة القدر؟ ولماذا؟ 4

  بما قارن الشاعر نفسه في القصيدة؟ ومم تعجب ؟ ولماذا؟ 5

  ما قيمة قول جميل اذا ما نظمت الشعر في غير ذكرھا فعالم يدل ذلك؟ 6

  وي :ــاء اللغــالبن

  غالب على النص ؟ علل اجابتكما النمط ال 1

  ة  تنتمي القصيدة ؟ وما نوعه؟ عرفه بايجازإلى أي فن من الفنون الشعري 2

  اعرب ما تحته خط  اعرابا وافيا. 3

  حدد ضرب الخبر في مطلع القصيدة. 4

  البيت الحادي عشرصورة بيانية. ثم بين نوعھا استخرج من  5

إذ يعد انتقال الدولة ختالفا كبيرا من أوجه كثيرة ان صدر اإلسالم  يختلف العصر األموي عالوضعية االدماجية :
  االسالمية إلى بني أمية تحوال جذريا في تاريج اإلسالم 

عن العصر  االمطلوب : انطالقا من ھذه الفكرة ،ومن خالل  معارفك القبلية أكتب فقرة ال تتجاوز عشرة أسطر تتحدث فيھ
 وعلى كافة المناحي.الفترة ه في ھذاألموي مبينا أھم التغيرات التي حصلت في العالم اإلسالمي 
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