
لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا  
  ثانوية بداوي محمد برج أخريص                                                  مديرية التربية لوالية البويرة 

2017نوفمبر  21                                       فروض الفصل األول للسنوات الثانية                
آداب وفلسفة                                                              :   الشعبة  

  سا 01 المدة:                                 اللغة العربية وآداهبا            في مادة: الفرض الثاني

  النص:
سااية للشااعوى يتاا  يسااود الوئااا  بااي  ننااادا االمااي  فااي دااوة بهااد  الفااوارق العصاابية للقبائاال والفااوارق الج

دا التحاول الطييار فاي أمنها المجتما  العباماي وداد  يسلمن هذه العصبية لم أأفراد األمة االميمية ، إال 
ن الفرس في المجتم  العبامي الجديد إلا  بارون نز اة الشاعوبية نسابة إلا  أمقاليد الحكم وارتفاع مكانة وش

 –وفي مقدمتها الشعب الفارماي  –تقو   ل  مفاخرة تلك الشعوى الشعوى األ جمية ، وهي نز ة كانت 
 ة .ظفيه م  بداوة ويياة خشنة غلي  ليهكان  للعرى مفاخرة تستمد م  يضارتهم وما

مااي  فااي وكااان ماانهم معتاادلون ودفااوا  نااد يااد التسااوية بااي  العاارى وغياارهم ماا  الشااعوى يسااب تعاااليم اال
ما  شاأن  ليتُعّيا ، إْذ ليست العروبة وال العجمة ميزة في نفسها  جمي يفضل  ربأ ربي يفضل أ جميا وال 

 .صايبها
وم  أهم الشعراء الذي أوددوا نيران هذه الطصومة وظل يمدها بحيب جزل م  أشعاره بشار ب  برد وكان 
في  صر بي  أمية يكثر م  الفطر بمواليه م  ديس يت  إذا يدث االنقايى العباماي انقلاب معاه يتبارأ ما  

 إل  اهلل ذي الجيل ، يقول: العرى ووالئهم نامبا والءه
 أصبحُت مول  ذي الجيل وبعضهم         مول  الُعَريب فطذ بفضلك فاْفَطر  

بتصرف 77إل  74ص "تاريخ األدى العربي العصر العبامي األول"شودي ضيف   
 األمئلة 

نقاط  10أوال: البناااااء الفكااااري:   
الدي  في هذه  رأي ظاهرة  رفها العرى في القديم ظهرت في العصر العبامي يددها ؟وماحدث الكاتب    ت-1

؟الظاهرة  
...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................  

2م   1.صفحة    
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.ما الذي نتج بعد التحول الطيير في مقاليد الحكم في العصر العبامي؟ وضح -2  
.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................  
.درمت  نها م  خيل ماهم ما تعرفه  نها أذكر الكاتب شطصية كانت تودد نار الطصومة . اذكرها ؟ مبينا  -3  

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................  

.ما اليريقة التي امتطدمها الكاتب في  رض أفكاره؟  لل ذلك بذكر مؤشري  له -4  
..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................  
.لطص مضمون النص بأملوبك الطاص -5  

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................  

نقاط 10ثانيا: البناااااء اللغاااااوي:   
  طريقة النسب إليه. امتطرج م  النص امما منسوبا وبّي  -1

.........................................................................................................................................................................  

أ رى ما تحته خط في النص -2  
.................................................................................................................................................................علي:تُ   

" صورة بيانية اشريها مبينا مر بيغتها.نادا االمي  في دوة بهد  الفوارق العصبية للقبائل في دول الكاتب" -3  
.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................  
أجب بصح أو خيأ م  تصحيح الطيأ إن وجد: -4  
..................م  صيغ التعجب القيامية ما أفعل فقط  -أ  
.......................................................................................................................................................................  

.............آخرهع و يمة رفعه الضمة الظاهرة  ل  فا ل مرفو  "ما أجمل الربي "في جملة  "الربي "تعرى كلمة  -ى  
..........................................................................................................................................................................  

........................... يتكون أملوى االختصاص م  ضمير الغائب واالمم المطصوص -ج  
........................................................................................................................................................................  

.........................لمطصوص بالمدح أو الذ  مبتدأ مؤخر مرفوع.يعرى االمم ا -د  
........................................................................................................................................................................  

..........................رويا إذا التز  الشا ر الحرف الذي دبلها  و تكون يروف المد وصي -ه  
......................................................................................................................................................................  

م  البناء اللغوية في السؤال الراب  حهامة: االجابة الطاطئة تلغي االجابة الصحي مييظة  
2as.ency-education.com  2م   2صفحة 
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2017نوفمبر  21                                       فروض الفصل األول للسنوات الثانية                
آداب وفلسفة                                                              :   الشعبة  

  سا 01 المدة:                                 اللغة العربية وآداهبا            في مادة: الفرض الثاني

  النص:
سااية للشااعوى يتاا  يسااود الوئااا  بااي  ننااادا االمااي  فااي دااوة بهااد  الفااوارق العصاابية للقبائاال والفااوارق الج

دا التحاول الطييار فاي أمنها المجتما  العباماي وداد  يسلمن هذه العصبية لم أأفراد األمة االميمية ، إال 
ن الفرس في المجتم  العبامي الجديد إلا  بارون نز اة الشاعوبية نسابة إلا  أمقاليد الحكم وارتفاع مكانة وش

 –وفي مقدمتها الشعب الفارماي  –تقو   ل  مفاخرة تلك الشعوى الشعوى األ جمية ، وهي نز ة كانت 
 ة .ظفيه م  بداوة ويياة خشنة غلي  ليهكان  للعرى مفاخرة تستمد م  يضارتهم وما

مااي  فااي وكااان ماانهم معتاادلون ودفااوا  نااد يااد التسااوية بااي  العاارى وغياارهم ماا  الشااعوى يسااب تعاااليم اال
ما  شاأن  ليتُعّيا ، إْذ ليست العروبة وال العجمة ميزة في نفسها  جمي يفضل  ربأ ربي يفضل أ جميا وال 

 .صايبها
وم  أهم الشعراء الذي أوددوا نيران هذه الطصومة وظل يمدها بحيب جزل م  أشعاره بشار ب  برد وكان 
في  صر بي  أمية يكثر م  الفطر بمواليه م  ديس يت  إذا يدث االنقايى العباماي انقلاب معاه يتبارأ ما  

 إل  اهلل ذي الجيل ، يقول: العرى ووالئهم نامبا والءه
 أصبحُت مول  ذي الجيل وبعضهم         مول  الُعَريب فطذ بفضلك فاْفَطر  

بتصرف 77إل  74ص "تاريخ األدى العربي العصر العبامي األول"شودي ضيف   
 األمئلة 

  نقية 11أوال: البناااااء الفكااااري: 
الدي  في هذه  رأي ظاهرة  رفها العرى في القديم ظهرت في العصر العبامي يددها ؟وماحدث الكاتب    ت-1

؟الظاهرة  
ورأي الدي  في هذه الظاهرة انه د ا إل  في دوة إل  رفض مثل هذه الظواهر وذلك يت  يسود الوئا  بي   .هي ظاهرة العصبية القبلية.

ن2× 1 .أفراد األمة االميمية   
2م   1.صفحة    
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.ما الذي نتج بعد التحول الطيير في مقاليد الحكم في العصر العبامي؟ وضح -2  
نتج بعد التحول الطيير في مقاليد الحكم في العصر العبامي ظهور نز ة  رفت بالنز ة الشعوبية وهي نز ة كانت تقو   ل  مفاخرة 

.ن  02 –وفي مقدمتها الشعب الفارمي  –تلك الشعوى   
.درمت  نها م  خيل ماهم ما تعرفه  نها أذكر الكاتب شطصية كانت تودد نار الطصومة . اذكرها ؟ مبينا  -3  

الشا ر بشار ب  برد وهو أيد أشهر الشعراء العباميي   : ودد نار الفتنة هيت نتاالشطصية  التي ذكرها الكاتب في نصه والتي ك
.ن  02   الشا ر  انكم ذكر معلومات أخر مهو م  أصل فارمي .. يو   رف بشعوبيته كما تقرى م  الطلفاء العباميي   

.ما اليريقة التي امتطدمها الكاتب في  رض أفكاره؟  لل ذلك بذكر مؤشري  له -4  
القضية  طرحلنمط التفسيري وم  مؤشراته:اليريقة التي اتبعها الكاتب في  رض أفكاره  ي ا تماده  ل  الشرح والتحليل أي ا

.ن 02 ومعالجتها  اال تماد  ل  اداوت التعليل اال تماد  ل  الشرح والتحليل   
.لطص مضمون النص بأملوبك الطاص -5  
التي  رفها العرى منذ القديم والتي  اودت الظهور في العصر العبامي ودد ظهرت بسبب وصول العنصر  لقد د ا االمي  إل  محاربة العصبية القبيلية.

ي العصر الفارمي للحكم فنتج    هذا ظهور النز ة الشعوبية والتي تقو   ل  المفاخرة بي  الشعوى خاصة بي  الفرس والعرى ودد أودد هذه النز ة ف
ن03 لة األموية بعد مقوطها ودد ظهر ذلك جليا في دصائده .اضحا  ند انقيبه    العبامي بشار ب  برد وهذا ماظهر و   
نقاط 09ثانيا: البناااااء اللغاااااوي:   

  امتطرج م  النص امما منسوبا وبّي  طريقة النسب إليه. -1
.2×0,5بذكر وايدة فقط  العبامي يذف التاء وإضافة ياء مشددة  يكتفي فارمي  ربي طريقة النسب اليه أضافة ياء مشددة  

أ رى ما تحته خط في النص -2  
.2×0,5فعل مضارع مرفوع و يمة رفعه الضمة المقدرة  ل  ىطره من  م  ظهورها الثقل والفا ل ضمير مستتر تقديره هي عليتُ   

مر بيغتها." صورة بيانية اشريها مبينا نادا االمي  في دوة بهد  الفوارق العصبية للقبائل في دول الكاتب" -3  
  ليه وهي الفعل نادا  ل  مبيل االمتعارة المكنية  فحذف المشبه به وترك درينة تدل نساناالبشبه الكتاى االمي  

.2×01بيغتها تشطيص المعنوي في صورة محسومة   
ن 05 أجب بصح أو خيأ م  تصحيح الطيأ إن وجد: -4  
.خيأم  صيغ التعجب القيامية ما أفعل فقط  -أ  

  صيغ التعجب القيامية ما أفعل وأفعل به م 
خطأآخرهع و يمة رفعه الضمة الظاهرة  ل  فا ل مرفو  "ما أجمل الربي "في جملة  "الربي "تعرى كلمة  -ى  

.مفعول به منصوى و يمة نصبها الفتحة الظاهرة  ل  آخره  تعرى كلمة "الربي " في جملة "ما أجمل الربي "  

.خيأ م  ضمير الغائب واالمم المطصوص يتكون أملوى االختصاص -ج  
واالمم المطصوص  وأيتها  اأو متكلم أولفظة ايه يتكون أملوى االختصاص م  ضمير المطاطب  

..صحيح لمطصوص بالمدح أو الذ  مبتدأ مؤخر مرفوع.يعرى االمم ا -د  

.خيأرويا إذا التز  الشا ر الحرف الذي دبلها  و تكون يروف المد وصي -ه  
 تكون يروف المد وصي ورويا إذا لم يلتز  الشا ر الحرف الذي دبلها .

2as.ency-education.com مييظة هامة: االجابة الطاطئة تلغي االجابة الصحيحة في السؤال الراب  م  البناء اللغوي




