
 2023 لغة عربية   

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 مديرية التربية لوالية سيدي بلعباس                                          ثانوية ســـــــــي الحواس

 ه2023/4111 ثانوي                                                   امتحان السنة األولى
 جذع مشترك آداب الشعب:

  ساعة 4:المدة                : اللغة العربية وآدابها      في مادة -ثانيال–فرض الفصل الثاني 

  : عنه  اهلل رضي كعب بن مالك يقول
لعععععُ ع  ععر عع عععععا بععر ععْ ععُ رَر  -1- ْر ععععععُ ُه  ععْ َع لععْ          أطععععع عععععا

 

ابععععع  هر العععاععع  ععععع ر  عععععاْر شععععععععععر عععععْ اعععُ ل يعععع ا  عععر  ا عععععْ ًا لعععْ عععععْ
 

ْر ع عكعهُ  وْ  اهللر أف  ْعصعععععععععْ عُ ععُه ْ  عععععععععع  -2-           لعععععر
 

ُل ر   هع ال عععععععععععععع  او عععععْ  وْأمعععععُ ركعععععع  االعععععن  كعععععان  عععععْ
 

ا أبععععا  عععععععععع  -3- ُْ ععععْ ُْ ًا ْ ْاُه  ْ فْوعععععْ اْن بععععْ ُْ  ععععْ          جععععر
 

َر   اْر معععععر عععععععععععْ ْ عععععاً لعععععر اْن وا ععععع عععععْ  صععععععععععععععر ا كعععععْ  اومعععععْ
 

هع  عععععْ ع  -4- اعععْ عععر ععع عععْ    عععععععععععر ا  عععْ ُو وا ععع عععُ عععْ عععععْ العععْ         عععععْ
 

   ْ ا ْنمعععععر عععععمعععععاً َْلعبعععععُ واْلعععععر عععععْ ْْ  العععععمعععععْ  وا عععععُ عععععْ عععععْ
 

ُ بعععععْ  واب عععععر  -5- ا بععععع  ْأُوصعععععععععععععاْ  عع            ر ْ ْ ُك عععععْ
 

َع   ا ْ كععععععُ ععععععْ مععععععُ ًا أبععععععا جعععععع ععععععُ    ععععععْ اثععععععْ  وعععععععْ  اور ععععععْ
 

 
 

: الحلفاء /  لل وللي/: رجعَت  أبت: شررررل للات   

 :مقتوال.ث وي  : أجزاء / أوص ل 

 
 

 األسئلة
 ن ( 40البناء الفكري :) 

خاطُب يف -1
ُ
 .وما هي األوصاف اليت أحلقها الشاعر به؟؟ القصيدة صدر  من هو امل

 ول صلى اهلل عليه وسلم ؟ وماهي ديانته ؟.من هو الفريق الذي وقف ضد الرس -2
 . من هم أطرافه؟ ملن كان النصر؟.حّدده  أشار الشاعر إىل حدث تارخيي، -3
 مب اختتم الشاعر قصيدته ؟ أذكر الشخصيات الواردة فيها. -4
 خلص مضمون النص  -5

 ن(  40غوي:) البناء الل
                                   .حتته خط اعرب ما -1
      .ودورمها ،وبّّي عائدمها " ْ اوا ُ ْ ْ ا ْ ْا ر  ْ  "ن يف قوله :ن الوارديد الضمرييحدّ  -2
 .غيالبالو بّّي سّرها ؟ اشرحها ،  الرابع الصورة البيانية الواردة يف صدر البيتنوع  ما -3
 .ما هو الضرب اخلربي لصدر البيت الثاين ؟ عّلل -4
 وحرف الّروي . ونوعها القافيةحروف  ع البيت األول تقطيعا عروضيا مع حتديدقطّ  -5
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