
 

  الشعبيـة الديمقراطيـة الجزائريــة الجمهوريــة
 (حجثج) ثاوية  ممد ببهثامم                                                         الوطنيـة التربية وزارة

 اختبثر الفصل األول فم  ثدة البغة العربية وآدابهث
 ساعــــــتــــــــــــــــــــــــــان : المدة                                                 جمعتك                                 1 

: السند الشعري
ٍة ِغــــــصـاص أِرْقت لضوء برٍق في َنَشاِص   .1 تألأل فـي ُممـــأَلأ
 َتُ  ُّج الماء مم َ َ ِ  الَ صــَاِص َلَوِاقَح ُدلأـــٍح بالمــــاء ُسحـٍْم   .2
ا ذا اْفِتحاِص َسَحاٍب ذات أْسَحَم ُمْكَفِهـٍر      .3 ي األرر ققرًر  ُتَوحِّح
ـِ نـــــََواِص َتألُّجَف فاستوى قبقًرا ِدكاكــا   .4  ُمححي دوم َمْ َ ِبـــــ
 َبهحــــٍم أو كبحــــــــر ذذ َبواِص ك حـٍ  مظ ِم الَحَجـــــراِت داٍج   .5
  ذا ما اْنكّ   م لِهٍق ُ صـــاٍص كــأمأ تبّسـُم األنــــواِء فحــــــــ   .6
ــــــم واضحاٍت   .7  َحِ حُم صفااَح الُحــــوِر الِقَيِص والَح بها تبسُّج

عبيد ابن األبرص 
:                                                  شرح المفردات

ذات / المتمّبد: المكفهر/ األسود: األسحم/ السحب التي لقحت بالريح: المواقح/ غّصت بالماء: غصاص/ السحاب: النشاص
: األنواء/ البعد: البواص/ الشديد: البهيم/ مجرى الماء: المثعب/ المستوية: الّدكاك/ الغطاء: الطبق/ قوة تقمب التراب: افتحاص

: القالص/ الوجوه: الصفائح/ األسنان البيض: الواضحات/ المتأللئ: الهصاص/ الشديد البياض: المهق/ لمع: انكلّ / النجوم
 .الناقة

:األسئلة  
:البناء الفكري  

 بم استهّ  الشا ر قصحدتـ؟ .1

 متى تتّبع الشا ر  ذا المشهد؟ ما داللة  ذا الوقت   ى نفسحة اإلنسام؟ .2

 .في البحت ال الث نتاج ظا رة قبح حة، د   نها .3

 بم شّبـ الشا ر لوم الّسحاب، وماء الّسحاب؟ .4

. ما النمق الغالب في النص؟ اذكر  ي ة مؤشرات منـ مع التم ح  .5

: البناء اللغوي  

 .(ال ح - الققر - سحاب- برق ): ضمم أذ حق  داللي تضع الك مات اآلتحة .1

 .أ رب ما تحتـ  ق   رابا فصي .2



 

 ما الرابق بحم البحتحم ال الث والرابع؟ .3

 .غ ب   ى النص األس وب ال برذ،   ّ  .4

. ما نوع الصورة البحانحة الواردة في صدر البحت ال امس، اشرحها وبّحم سّر بيغتها .5

:(ن06): لوضعية اإلدماجيةا  

، فتأ رت بب ر المناظر ال يبة الواق ة في (جما  بيدذ)    وأنت تشا د شرحقا   ى شاشة الت فا  ب نوام 

.الساح  الج اارذ  

 .األدوات الجا مة لف  حم مضار حم، االست ارة:    صف لنا المشهد موظفا

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالتوفيق والنجاح   
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