
 2021 لغة عربية   

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 مديرية الرتبية لوالية سيدي بلعباس                                          اثنوية ســـــــــي احلواس

 ه2021/1443 اثنوي                                                    انيةامتحان السنة الث
   رايضي  الشعب:

 سا  1:املدة: اللغة العربية وآداهبا                                                     يف مادة فرض

  :مسلم بن الوليد يقول
        بُُُ ب  ِ ُُُفة سُُُُُُُُُ   ُُُ    هوسُُُُُُُُُ   ُُُ   ُُُُُُُُُ   -1-

 

  ُُُُُُُُُُُُعُُُُلتب يُُُُ ُُُُُ    ُُُُ   ُُُُُُُُُُُُل تيُُُُ سُُُُُُُُُُُُ ُُُُ ُُُُ  
 

ُخ هُُُ  تُُُِ ُُُُُ   أ خُُُ ُُُهُُُُُ    -2-         أ خُُُ ُُُُُ   وتاُُُُُأ
 

    ُُُُ ُُُُ ُُُُُ   ُُُُُأ   تي ُُُُُُُُُُُُُاُُُُ  ُُُُ ُُُُُ ه  ُُُُ  عُُُُ ُُُُ ُُُُ  ك
 

لت  و هُُُُُ -3-          هُُُُُ   ال  سَُُُُُُُُُ   تي ُُُُُ ب  تيَ 
 

ُُُُُُ ة  ُُُُُُُُُُُُُُُ  ُُُُُُوال  ُُُُُُ   ت أ   عُُُُُُصلتب   ُُُُُُُُُُُُُُُ  ُُُُُُ 
 

       خلق ب  يلعْش ب ضُُُُُُُُُه   و  ب ضُُُُُُُُُه  -4-
 

خُُُُُُص  ُُُُُُيُُُُُُل تيُُُُُُ ُُُُُُ ت  خُُُُُُ ُُُُُُ ُُُُُُ    يُُُُُُ   ُُُُُُ ُُُُُُ 
 

          ب   ثُُف  ىيس سُُُُُُُُُل   تيضُُُُُُُُُ يل   ُُ بهُُ  -5-
 

ُُ سُُُُُُُُُُُُُ    َُُُُوال  ْصلة تي ُُس هُُُُُ   سُُُُُُُُُُُ سُُُُُُُُُُُُُ  عُُ 
 

        سٍُُُُُُُُُُ ع ش  أهل  قُُأ  ضُُُُُُُُُُف أ ُُ   ُُ    -6-
 

 هٍُُُُُ  سُُُُُُُُُُُ ُُُالُُُ ُُُ   ىيُُُس تيُُُل ُُُو  سُُُُُُُُُُُُُُِ ُُُ   
 

         يُُُُُُو عُُُُُُ أ   خُُُُُُل    كُُُُُُ و   عُُُُُُهُُُُُُأ ة  -7-
 

  ُُُ ُُُ ُُُُُ   ضُُُُُُُُُُُس يُُُ  أ  ُُُُُُُُُُُ ة  ُُُ ُُُُُ    ُُُ ُُُ ُُُ  
 

ل ُُُُُ     -8-         ويُُُُلوم يُُُُو   يُُُُ  ُُُُُُُُُُُُبُُُُُ  ق ُُُُُُُُُُُُم
 

 بُُُُُ يُُُُُ ُُُُُ  ُُُُُهُُُُُ ُُُُُ ف وقُُُُُأ  ُُُُُكُُُُُو   الُُُُُو ُُُُُ  
 

الرائحة  الشمول :  القراح : العذب ، األدمي : ما ظهر منها ،: الشراب اخلالص ، التسليل  سالفة : اخلمر ، شرح املفردات: 
 .الطيبة 

 األسئلة
 ن ( 10البناء الفكري :) 

 ؟.؟ وما اجلديد يف ذلك مب استهل الشاعر قصيدته  -1
سبب  نابي  م مبداي رأيك فيه، و ؟ من خالل القصيدة يظهر جبالء مذهب الشاعر يف احلياة .وضحه -2

 انتشاره يف هذا العصر.
   ما هو البيت الذي يظهر تقدم الشاعر يف السن ؟. -3
 خلص مضمون النص . -4

 ن(  10غوي:) البناء الل
 . حدد أربعة ألفاظ دالة على حقل الفساد -1
، نفع ./ استخرج من القصيدة امسا ممنوعا من الصرف مث  تعجب من الفعلني اآلتيني : جرح -2

 انسبه ،وبني  ما حلقه من تغي ري .
 ؟ حدد غرضه البالغي.البيت السادس عجز نوع األسلوب الوارد يف ما -3
 استخرج حمسنا بديعيا معنواي من البيت الثالث. وبني  سره اجلمايل . -4
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