
 

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

2019 نوفمبر                                              الفصل األول للسنوات الثانية اختبارات  
                                                              و لغات أجنبية آداب وفلسفة  الشعبة :  

  سا 02 المدة:                                         اللغة العربية وآداهبا            في مادة: اختبار

يقول علي بن جهم واصفا قصر الجعفري الذي بناه الخليفة المتوكل على اهلل  النص:  
 ر هاقييييييييييييييييييداتَبنييييييييييييييييييي َعلييييييييييييييييييى قَييييييييييييييييييدر  أَ 

 
 ميييييييييييا ز ليييييييييييك  َأسيييييييييييَم   َأ   الم ليييييييييييو َ  -1 

 
 ما ز لك  َأسَم   َأ   الم لو َ 

 

 ل  ي قضيييييييييييييييييييييييى َعَليهيييييييييييييييييييييييا ب   ار هيييييييييييييييييييييييا
 

 َوَأعَلييييييييييييييييييم  َأ   ع قييييييييييييييييييوَل الر جييييييييييييييييييا -2 
 دار هيييييييييييييييييا رَأَينيييييييييييييييييا الخ  فَيييييييييييييييييَة فيييييييييييييييييي 

 
ميييييييييييييييا    -3   فَيَلّميييييييييييييييا رََأينيييييييييييييييا ب نييييييييييييييياَ  ا  

 َوال الييييييييييييييّرو   فييييييييييييييي طييييييييييييييول  َأعمار هييييييييييييييا 
 

 بَيييييييييييييييدائ َ  لَيييييييييييييييم تَيَرهيييييييييييييييا فيييييييييييييييار     -4 
يييييييييييييييير  َعيييييييييييييييين ب عييييييييييييييييد  َأقطار هييييييييييييييييا   َوَتحس 

 
 ص يييييييييحو   ت سييييييييياف ر  فيهيييييييييا الع يييييييييييو    -5 

 َ  ت فضيييييييييييييييييييييييي   َليهيييييييييييييييييييييييا ب َ سيييييييييييييييييييييييرار ها 
 

 َوقي ب يييييييييييييية  م ليييييييييييييي   َكييييييييييييييَ    الن جييييييييييييييو -6 
جيييييييييييييياَز َسيييييييييييييينا نار هييييييييييييييا ق  ضييييييييييييييا َ    الح 

 
 َو    أوق ييييييييييييييييَدت نار هييييييييييييييييا ب ييييييييييييييييالع را -7 

 َكسيييييييييييييييييييييياها الر ييييييييييييييييييييييياَ  ب  َنوار هييييييييييييييييييييييا 
 

ييييييييييييير فات  َكيييييييييييييَ    الَربيييييييييييييي َ  -8   َلهيييييييييييييا ن 
 َنييييييييييييييييييييييييياطين    بَعييييييييييييييييييييييييَ  َأخبار هييييييييييييييييييييييييا 

 
يييييييييييييييييَليماَ  َأد ت لَييييييييييييييييي    -9   لَيييييييييييييييييَو َا   س 

 يي َفضِّيييييييييييييييييييييييل ها ع  يييييييييييييييييييييييم  َأخطار هيييييييييييييييييييييييا 
 

ييييييييييييييييييم   -10   أَلَيَقييييييييييييييييييَن َأ   بَنييييييييييييييييييي هان 
 من كتاب الحياة األدبية في العصر العباسي                                                              

 25لمحمد عبد المنعم خفاجي ص                                                                        
 

 

الثانوي للطور  العربيةاللغة  واختبارات   لفروض الجامع  البنك 
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 األسئلة

نقاط  10أوال: البنييييا  الفكييييري:   
 ما األمر الذي أرق الشاعر يف مطلع قصيدته؟ -1
 .من املوصف وماهي صفاته حسب النص -2
 ؟. ىل أي غرض تنتمي القصيدة ؟ وما اجلديد فيها -3
 ذلك من خالل تعريف الصدق الفين . .الشاعر صادق فنيا علل -4
 .اعد وصف القصر بأسلوبك يف فقرة أدبية -5

نقاط 07 انيا: البنييييا  اللغيييييوي:   
.ما النمط الغالب على القصيدة ؟ اذكر له مؤشرين مع التمثيل -1  
من األفعال أمسع، أُوِقد يف مجل من انشائك مبينا طريقتك يف ذلك مع  صغ أسلوب تعجب -2

.التعليل  
.دارها، حجاز ،انسب مايلي بناء  -3  
.يف البيت السادس صورتان بيانيتان حددمها واشرحهما مبينا نوعهماوسر بالغتهما -4  
ات معىن حرف اجلر يف قوله : " على قدر اقدارها من عجز البيت االول وقوله :"يف دارها عجز ه -5

.البيت الثالث  
نقاط 03: الوضعية النقدية  الثا:   

  ؟كيف جتلت يف قصيدتهو   فما املقصود هبا ؟ يبدو الشاعر متأثر النزعة العقلية 
.وضح ذلك انطالقا مما درست يف هذا اجلانب   

 
  

 
 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

2as.ency-education.com




