
  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
  ثانوية بداوي حممد برج أخريص  مديرية التربية لوالية البويرة                                                   

  2016ديسمرب  04     امتحانات الفصل األول للسنوات النهائية                                             
 و اللغات األجنبيةالشعبة : آداب وفلسفة 

 سا 03اختبار يف مادة : اللغة العربية وآداا                                                              املدة: 
  النص :

إذا اإلنسان قالوا العجب حرية تعرض لإلنسان لقصوره عن معرفة سبب الشيء أو عن معرفة كيفية تأثريه فيه ، مثاله أن 
يه حرية لعدم معرفة فاعله، فلو عرف أنه من عمل النحل لتحير أيضا مـن  رِتعت لُبقَده اهومل يكن ش )رأى خلية النحل(

 )عجز عن مثلها املهندس احلـاذق (حيث أن ذلك احليوان الضعيف كيف أحدث هذه املسدسات املتساوية األضالع اليت 
مع الفرجار واملسطرة ومن أين هلا هذا الشمع الذي اتخذت منه بيوا املتساوية اليت ال خيالف بعضا كأـا أفرغـت يف   

وأا تفقد فيه الغذاء  يأتيهاقالب واحد ومن أين هلا هذا العسل الذي أودعته فيها ذخرية للشتاء وكيف عرفت أن الشتاء 
ـ وكيف اهتدت إىل تغطية خزانة العسل بغ فه اهلـواء وال  شاٍء رقيق ليكون الشمع حميطا بالعسل من مجيع جوانبه فال ينش

 تبدو، إال أن اإلنسان يدركه يف صباه عند فقد التجربة مث يصيبه الغبار وتبقى كالربنية املضممة الرأس فهذا معىن العجب 
وحمسوساته فسقط عن  مبدركاته سنوقد اُ ص حوائجه وحتصيل شهواتهقليال قليال وهو مستغرق اهلم يف قفيه غريزة العقل 

نس ا فإذا رأى بغتةً حيوانا غريبا أو نباتا نادرا أو فعال خارقا للعادات انطلق لسانه بالتسبيح فقال سبحان نظره بطول اُأل
ظر بعـني  ذكياء فمن أراد صدق هذا القول فليناهللا وهو يرى طول عمره أشياًء فيها عقول العقالء وتدهش فيها نفوس األ

فـإن األرض  البصرية إىل هذه األجسام الرفيعة وسعتها وصالبتها وحفظها عن التغير والفساد إىل أن يبلغ الكتاب أجلـه  
قال تعاىل " والسماء بنيناها بأيد وإنا ملوسعون " مث إىل دوراا خمتلفا ،ليها كحلقة ملقاة يف فالة إواهلواء والبحار باإلضافة 

مث لينظر إىل كواكبها ومشسها وقمرها واختالف  ،لنسبة إلينا رحوية وبعضها محايلية وبعضها دوالبية فإن بعضها يدور با
صناف احليوان وانقسـامها إىل  أمث لينظر إىل ،وقات اليت هي سبب نشوء احليوان والنبات مشارقها ومغارا الختالف األ

ميشي على رجلني وإىل ماميشي علـى أربـع إىل أشـكاهلا    مايطري وميشي وانقسام املاشي إىل ماميشي على بطنه وإىل ما
ة أو النمل أو العنكبوت أو النحـل فإـا مـن    قَش منها العقول بل يف البهدجائب توصورها وأخالقها وأفعاهلا لريى ع

ها ونصبها ضعاف احليوانات لريى ما يتحري عنه من بنائها البيت ومجعها الغذاء واذخارها لوقت الشتاء وحذقها يف هندست
نس ا كبري الشبكة للصيد وما من حيوان صغري وال كبري إال وفيه من العجائب ما الحيصى وإمنا سقط التعجب منها لُأل

إال وفيه من العجائب ا بكثرة املشاهدة وعجائب السموات واألرض كما قال تعاىل " قل انظروا مـاذا يف السـموات   
  واألرض" والبحار ال تدري سواحلها وال تعرف أوائلها وال أواخرها . 

     بتصرف  7و 6و 5ص  "وقات للقزويينمن كتاب عجائب املخل"                                                          
         نوع من احلشرات صغرية احلجمقة:البنوع من احلركات::، دوالبية،محايلية أداة  تشبه املسطرةالفرجار:: شرح املفردات

  2من  1صفحة 



  :األسئـلـة 
  نقاط 10أوال: البنــــاء الفكــــري:

  .السند الذي قدمه الكاتب لتوضيحه؟ ماهو ما التعريف الذي قدمه الكاتب للعجب ؟ -1
  ؟مىت يستطيع اإلنسان إدراك معىن العجب  -2
  ملاذا يدعو الكاتب إىل التأمل يف خملوقات اهللا ؟وضح ذلك مبثال من النص  -3
  نواع النثر الذي عرفه عصر الضعف. حدد نوعه؟واذكر خاصيتني من خصائصه.أالنص منوذج لنوع من  -4
  .وا الواردة يف النصما داللة كلمة قال -5
  ضع هيكلة للنص بتحديد الفكرة العامة واألفكار األساسية  -6
   ما النمط الغالب يف النص ؟ علل ذلك بذكر مؤشرين من مؤشراته. -7

  نقاط 06ثانيا: البنــــاء اللغــــوي:
  حدد احلقل الداليل لأللفاظ التالية : إدراك ، املهندس ، العقل ، التجربة. -1
(رأى خلية ، تبدو وما بني قوسني إعراب مجل أعرب الكلمات التالية إعراب مفردات: إذا ، تأتيها  -2

   (عجز عن مثلها املهندس احلاذق) ، النحل)
   .ما نوع االسلوب البالغي املعتمد يف النص ؟ ملاذا؟  -3
  حدد الصورة البيانية ونوعها واشرحها مبينا وجه بالغتها فيما يلي: -4

  وهو مستغرق اهلم ، انطلق لسانه بالتسبيح .     
 "مث"ومعىن حرف العطف  "كأا أفرغت يف قالب واحد  "" يف قول الكاتب يف" بني معىن حرف اجلر -5

  خاص بشعبة آف إال أن اإلنسان يدركه يف صباه عند فقد التجربة مث تبدو فيه غريزة العقل قليال قليال". "يف قوله

  نقاط 04التقـــومي النقــــدي:ثالثا: 
قال أحد الدارسني عن القزويين" الشك ان علمه شريف الغاية حافل باملعلومات ولكنه ضعيف القمية العلمية 

   33يرضي العقل املفكر يف كثري من نواحيه" من الكتاب املدرسي ص يفيد ويفكه ولكنه ال
  ما جاء يف هذا النص . ما درست و وضح هذا القول استنادا على 

  انتهى املوضوع بالتوفيق                                                                                    
  

 2من  2صفحة 


