
 

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

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

  سا 02 المدة:                                         اللغة العربية وآداهبا            في مادة: اختبار

  النص:
وورث     بيل اانيم معقيدة   فقيد ايان فارسيي األ يل إن طبيعة بشار لم تكن بسييطة و  سياة ة       
وضياعفها    وولد أعمى   يُبصير   وايان ليذلُ ُيبيي بغيير ملييل مين الميرارة  الفرس حدة المزاج  نع

فييي نفسيير فقيير أسييرتر وت لفهييا فييي المجتمييف   ومييد رُبفييي فييي مهييد عربييي  فيي تقن العربييية وتمثييل سييليقتها 
يتييردد إلييى حلقييات المتكلمييين بالمسييجد يسييتمف إلييى مبيياوراتهم   بكييل مقوفماتهييا   وسييرعان مييا أخييذ 

في أنر اطلف على ما نقلر ابن المقفف إلى العربية من اآلداب الفارسية وغيير الفارسيية    ريب    من وليي
واييان ةلييُ سييببا فييي أن يبييدث تشييوين فييي فكيير  وأن تمتليير نفسيير بالشييُ والبيييرة   ولييم يسييتطف 

قا ييييبغل اليييدين البنييييذ   حتيييى إةا نجبيييم الثيييورة العباسيييية تبيييو ل ال يييمن مييين ةليييُ فتبيييول زنيييدي
 شعوبيا يبغل العرب والعروبة   واانم بيئتر تكتظ بالجواري والقيان فاختلط بهن وتغزل فيهن  

اييل هييذ  العنا يير السييالفة أبييرت فييي طبيعيية بشييار و علتهييا شييديدة التعقيييد   ويجمييف الييرواة والنقيياد    
تُيييرُّدإ إلييى أنيير اسييتطاج أن ييينها لهييم طريقييا تقييو  علييى علييى أنيير زعيييم الشييعراي المبييدبين  وهييي زعاميية 

ر العباسيي التمسُ باأل ول التقليدية للشيعر العربيي مين  هية   ومين  هية بانيية تفسي  لتجدييد الشياع
ببكم رمير العقلي ومعيشتر البضيارية   وبيذلُ ازدهير الماضيي فيي الباضير ونميا الباضير مين خيمل 

مهميا  نيم  –هذا النمو الذي  عل الشعر العربي عند  يبتفظ بش صيتر ال الدة   إْة ظلم أسياليبر 
الدمييية والوضيييو   مطبوعييية بطوابيييف النصييياعة وا يجييياز والتراييييز تليييُ الطوابيييف التيييي تشييييف فيييير –ورميييم 

 والجمال  
  208 -207ن -األول العصر العباسي-شومي ضيذ تاريخ األدب العربي  -د                                 

الثانوي للطور  العربيةاللغة  واختبارات   لفروض الجامع  البنك 
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 األسئلة

نقاط  09أو : البنيييياي الفكييييري:   
 مثل له من النص. ؟ الكاتب يف نصه طرحه اليت  وضوعا املم -1
 .حدد خصائص الكتابة الشعرية عند بشار بن برد -2
 ؟ذكر الكاتب بعض السلبيات واالجيابيات لبشار دّل عليها وما تربيره هلا -3
 ." . الشعوبية حملدثونمعانيها " السليقة . ا بّي وردت بعض املفردات يف النص  -4
 .لنص يعكس بعض مظاهر عصر الشاعر ماهي ؟ا -5
 خلص النص بأسلوبك اخلاص حمرتما تقنية التلخيص -6

نقاط 06بانيا: البنيييياي اللغيييييوي:   
.ما النمط الغالب على النص؟اذكر خاصيتي له مع التمثيل -1  
.النسب فيه استخرج امسي منسوبي وبي طريقة - -2  
اجعل لفظة زنديق يف مجلة ذم معربا فعل الذم وما بعده . -      
،جنح ا ال يستوف الشروط: مل تكن ، ورثتعجب من األفعال التالية و بي سبب عدم التعجب مم -3

.،استطاع  
 (حدد معاين احلروف التالية: بل )كانت معقدة( ، يف)مهد عريب( ،حىت )اذا جنحت الثورة -4
 .انوع الصورة البيانية يف قوله*وان متتلئ نفسه بالشك *اشرحها وبي بالغتهام -5

نقاط 05: بداعيةالوضعية ا بالثا:   
فطلب منك اليت عرفها اجملتمع يف العصر العباسي  ةئيالسون على األخالق تعرفت يف حمور اللهو واجمل

ق يف اجملتمع الاستاذك أن تبي نتائج هذه األخ  
وأسلوب  والتعجبد  والذم موظفا أفعال امل السيئةب فقرة تبي فيها كيفية حماربة هذه األخالق اكت

.االغراء  
 

 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

2as.ency-education.com




