
 2022 لغة عربية   

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 ثانوية ســـــــــي احلواس      مديرية الرتبية لوالية سيدي بلعباس                   

 ـه2022/1444           ثانوي                               امتحان السنة األوىل 

    الشعب: األدبية 

 سا  1:املدة                          : اللغة العربية وآدابها         يف مادة األول فرضال

  :عنترة بن شداد يقول

تتتت  تتت  بتتت تتتتتتتيتتتْتتتة   -1- ْ  تتتتتتتتت            وكتتتتتتتيتتتْتتتة  لتتتة

 
 اهتتتت شتتتتتتتتتت تتتتْتتتت  ة بتتتت  تتتتتتتتتت تتتتة   تتتت  تتتت    دة  

 
          بعثت  وصتتتتتتتُتتت بتتتة  شتتتتتتت     ا       -2-

 
ر  بتتتتت  تتتتت    ا وَتتتتتد  تتتتت   التتتتت تتتتتة  اهتتتتت لتتتتتيتتتتت 

 
رة تت    و -3- عتتة   الما   وَ د    تتتتتتة           ه  في وة

 
ُتتت هتتت    ت  و تتت    الَتتتتتتتت  تتت ة  ا ة  تتتتتتتت   حتتتتتتت 

 
يْتتتة   -4- ت ك ير   ل ت ْتتتج  ا  َ في  قيتتت    ل        و

 
 فتتتتتتت تتتتتتتعتتتتتتتنتتتتتتت   وو ة فتتتتتتت     وو هتتتتتتت  

 
          و تتتتتتربتتت   َةر ةي  كَْتتتتتت  تتت  فتتتتتد  -5-

 
  تت  تترس وة تتتتتتت  تتة تتتة  فتتة  تتتتتتتتت هتتت  وحتت تت تتت    

 
هتتت  -6-         حت ت  و تتت   ال يتتتجة بعتتتدة  تتتتتت اد 

 
نة  تتتن  تتتراحتتت تتت   ْتتت  ر  التتتتتتت  تتت د  ح  تتتتتتتت   حتتت  تتت 

 
نة فتتي  تتقتت   التتنتتتتتيتت    -7- ر 

ثتت  عتت            تت افتتا  تتة

 
ي  التت ة تتت صتتتتتتتتة   عتتت هتتت و تت تتتننة  تتن حتتة تت   ر 

 
         مي   تتتة فر عتتت    ُ  دا  برو   عة  -8-

 
ن  ا    تتتتت ة   تتتتتت  تتتتتة ركتتتتت  وتتتتتتة     واهتتتتت   تتتتتة  لتتتتت  تتتتتة

 

ال تيْة :فرَة  ن التيش / ش ُّ:  رف عة / ال ر  :النع  / وع  الما  :ال ر ق شرح ال فردات: 

 ./   واه :ع ده  ة / ال  ت : ال عركة /  ا ا:َ تج  رع :الصعْة/  ق  ا ت  ع الد  / النتي  : الد  /   افا

 ا  ئ ة

 ن ( 10الْن   الف رس :) 

 أّي شيء يتحدث الشاعر في هذه القصيدة؟ عن -1

 يدل ذلك؟ ما هو البيت الذي يظهر أن الشاعر كان هو القائد ؟ وعلى ما -2

   بيت تجد بداية الحرب ؟ وماهي النتائج التي خلفتها؟ وّضح. في أيّ  -3

 كيف تبدو لك بيئة الشاعر ؟ -4

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

 ن(  10غ س:) الْن   ال 

 . الحربد أربعة ألفاظ دالة على حقل حدّ  -1

 د أثره على المعنى .ما هو الضمير الغالب على القصيدة ؟وعلى من يعود؟ حدّ  -2

 اعرب ما تحته خط  -3

 قّطع البيت األخير تقطيعا عروضيا ،موّضحا القافية وحرف الّروي. -4

 ل.وحدة الموضوع ؟علّ لوحدة البيت أم ل القصيدة خاضعةهل  -5
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