
 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
أساتذة اللغة العربية للطور الثانوي           وزارة التربية الوطنية                                        

2018 جانفي                                                    فروض الفصل الثاني للسنة أولى  
                                                               جذع مشرتك آداب الشعبة :  

  سا 01 المدة:                                اللغة العربية وآداهبا            في مادة: الفرض األول

  قال حسان بن ثابت النص:
نننننننننه د    منننننننننن اللينننننننننه مشنننننننننهود يلنننننننننو  وي ش 

 
 أغننننننننننننننرة  ليننننننننننننننه للنةب ننننننننننننننوة   ننننننننننننننات    -1 

مننننن  المننننن ذ ن  أ نننننهد     إذا قنننننال فننننني الِّ 
 

ننن   النإلبننني  إلنننى اسنننمه   -2   وضننن إل اهل نننه  اس 
ننننننند     فنننننننذ و العنننننننرم مّمنننننننود  و نننننننذا مّمي

 
لإلنننننننننه   -3   و ننننننننن إل لنننننننننه  منننننننننن اسنننننننننمه  لي ج 

 مننننن الرةسننننل واألوثننننان فنننني األرض ت عب نننند   
 

 بع نننننننننند  ينننننننننن    وفتننننننننننرة   أتانننننننننننانبنننننننننني   -4 
نإلننننننننننند     يلنننننننننننو  قمنننننننننننا    الصإلنننننننننننقيل  المه 

 
ننننننت نيرا و اديننننننا   سننننننراجاف مسننننننى  -5   مس 

ننننننننننننند    م   ّ  و لإلمننننننننننننننا اهسننننننننننننن   فاللإلنننننننننننننه  ن 
 

ر نا  -6  ننننننننننننننر جنإلننننننننننننننة   نننننننننننننننارا  وأن ننننننننننننننذ   وبشإل
نننننرش  فننننني النإلنننننا   أ نننننهد     بنننننذلع منننننا  مإل

 
 وأنننننننت إل ننننننه  الِّلنننننن  رب نننننني و ننننننالقي -7 

نننننننننننننننند     ننننننننننننننننواج إلهننننننننننننننننا  أ لننننننننننننننننى وأمج   س 
 

 تعالي ت ربإل النإلنا   نن قنول  منن  د نا-8 
 فإيإلنننننننننننننناج نسننننننننننننننتهدي وإيينننننننننننننناج نع ب نننننننننننننند   

 
ل نننن   والنإلعمنننناه واألمننننر ق ليننننه   -9   لننننع الِّ 

55-54ديوان حسان بن ثابت دار الكتب العلمية بيروش ص            
  ر  المفرداش:

ويقصد به أن النيب سيد كرمي األفعال، الصقيل املهند: السيف، أندرنا : حذرنا األغر: األبيض الوجه   
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 األسئلة 
 نقاط  10أو : البننننناه الفكننننري: 

 ب  استهل الشا ر نصه ؟ وضح ذلع -1
 نوه الشا ر بصفاش الرسول صلى اهلل  ليه وسل  حدد ا  -2
 وقيف يسمى غرض القصيدة من أين استمد الشا ر معانيه ؟  -3
 ما النمط الغالب  لى النص ؟ اذقر ث ثة م  راش له مع التمثيل  -4
 انثر ا بياش األربعة األ يرة -5

 نقاط 10ثانيا: البننننناه اللغنننننوي: 
 الشا ر مت ثر بالقرآن وضح ذلع ب ربعة ألفاظ من النص -1
 ما تّته  ط في النص  أ رب -2
 ؟ما نوع األسلوب الب غي الذي ا تمد  ليه الشا ر ؟ وما الضرب الغالب فيه -3
 اقتب البيت األول قتابة  روضية ث  حدد بّره وقافيته وحروفها. -4
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