
 2023 لغة عربية   

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

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

  ساعة 4:المدة                           : اللغة العربية وآدابها      في مادةفرض الفصل الثاني 

  : عنه  اهلل رضي حسان بن ثابت يقول
         لقدققققق  وقققققا ع هق نب ُّقققققا   قق قق ققن  ب    ن -1-

 

ن  ع   ي ققن  ع ققع ققي إلقق قق     سققققققققق   هققققق  سقققققققققق     ققع  تققققق  
 

قع  قن هقع ن   -2- ت   تق حققققق  دقق لقق   ن فعضقققققققققع ققققق             قق 
 

 ّ     حقققققققق   ققققققق ققققققق  هققققققق ن  بققققققق  ققققققق     ققققققق  قققققققع  
 

ن  بققققق  بق ققققق ع الضقققققققققّ  -3-           بق  ن اللققققق   هققققق اهق 
 

ن  قققن  قققع   ا  القققحققق    قققع شققققققققققققق    تققق   أ شقققققققققققققع عهققق   بقققع
 

اّلق  ه ن  ت -4- ت ي ضققققققققق        سقققققققققّ   ا هق  سققققققققق 
 

  هقققققق  ادب  قققققق ققققققتقققققق  ن بقققققق  قققققق  ققققققتققققققع     قققققق قققققق    
 

ثقق      -5- ق   قع هعلقققققت  ق ققققق    ق ق  أعهققققق  دققققق    قع           لقع
 

ت   قققع قققع ققق ققق     هققققق    كقققققا  دسقققققققققققق  قققققع    ن ى  حققق قققققّ  بققققق 
 

ا   حع لقققققع    -6-          قبق ي   ى  قققققا ل   ى ال قققققّ
 

ق   عشققققققققققققق  ققققق        قققققتققققق ققققق  كقققققتقققققا ع اهلل  فققققق  كققققق 
 

الققققق ع ُّقققققا ققققق    -7- ن هقققققاق فقق   قق ن   ققدقققققع           ا 
 

   دققققق    ف  ال  ن أ  ف  ضقققققققققح  ال ققققق   صققققققققق  فتع  
 

ا د   ققققق      -8-         لققق قققع قققن  أبقققققا بقققكققق   سقققققققققققع قققققع
 

تققققق     قققن    سققققققققققق ققققق   اهلل   عسققققققققققق  ققققق     حقققبقققع  ب صققققققققققق 
ق  َع

 األسئلة
 ن ( 40البناء الفكري :) 

 .اعر هبماات اليت أحلقها الشلقصيدة فريقني. حدّدمها وبنّي أهم الصفخاطب الشاعر يف مطلع ا -1
 .ر الرسول صلى اهلل عليه وسلم؟ وّضحعما هي املعجزة اليت وصف هبا الشا -2
 ا التأثر باإلسالم دّل على ذلك من القصيدة.يظهر جليّ  -3
 .وعلى ما يدل ذلك؟ مب اختتم الشاعر قصيدته؟ -4
  خلص مضمون القصيدة. -5

 ن(  40غوي:) البناء الل
                                   .حتته خط اعرب ما -1
 . أسلوب شرط وبنّي عناصرهاستخرج من القصيدة  -2
 .غيالبالو بنّي سّرها ؟ اشرحها ،  عجز البيت الثاينالصورة البيانية الواردة يف نوع  ما -3
 .مع بيان الغرض البالغي. ؟رابعما هو نوع األسلوب الوارد يف البيت ال -4
 . وسرّه البالغي ، نوعهحّدد من القصيدة تضادا وبنّي  -5
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