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 2004 - 2005:       السنة الدراسية           مؤسسة العراقي للتربية والتعليم
  

     ييييــــنننناااادس الثـدس الثـدس الثـدس الثـــــاألساألساألساألسامــتـحان امــتـحان امــتـحان امــتـحان   � �

� ����� 2005  �  
  

  اللغة العربية : المادة         إعدادي ثانوياألولى : المستوى
 ………………………… : الرقم الترتيبي        دقيقة45 ساعة و : مدة اإلنجاز

  

   :النص
  من موروثنا الثقافي

  

رهما كنزين من كنوز الفـن      تمثل الفنون إرثا تاريخيا وثقافيا، ذلك ما ينطبق على المعمار والخط باعتبا             
  .العربي في مرحلته الكالسيكية برموزها وأشكالها المستمرة إلى اآلن

 في التقاليد المغربية، ويكفي أن نلقي نظرة فاحصة على مدارس فاس            مندمجينلقد كان المعمار والخط     (  
يها األشـكال واألحجـام      نفسها ذاكرة بصرية تنسجم ف     األمكنةومراكش وسال، حتى نتبين إلى أي حد تمثل هذه          

  ).بمختلف المواد
إن هذين الكنزين المالزمين للتاريخ عنصران أساسيان من عناصر موروثنا الثقافي، إذ هنـاك كنـوز                  

  .أخرى تنحدر من تقليدنا القديم كفنون الزخرفة، والمعمار التزييني، وفنون اللباس من حلي وأثواب
صرية وهويته الثقافية الفنية الموغلة في الماضي والمـستمرة         فجميع هذه الفنون تشكل ذاكرة المغرب الب        

 وثقافته التي تميز شعبه وذاكرته – دون التمييز بين الفنون والصناعات اليدوية العظيمة والبسيطة –في الحاضر 
ورسوخه في الزمان والمكان، ذلك أن كل حضارة أو ثقافة، إنما تستمد عناصر تعبيراتها مـن تقاليـدها التـي                 

  .ضمن استمراريتها في الحاضرت
  "المغرب العربي وقضايا الحداثة"عبد الكبير الخطيبي 

  – بتصرف – 134 – 131 ص1993منشورات عكاظ 
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  . حدد الفكرة العامة للنص– 1  
  

  :مار  انطالقا من النص هل يمكن اعتبار العالقة بين الخط والمع–2  
  .علل جوابك.  عالقة تالزم وارتباط أم عالقة انفصال�    

  

  : صل الكلمات التالية بما يناسبها من شروح أو أضداد – 3  
  الماضي �     �    فاحصة    

  تستقي �       �مندمجين     

  دقيقة �     �الحاضر       

  مختلفين �       �تستمد        
  

 ��	���	ا:   
لمجموعة من القـيم المرتبطـة      " زرياب في األندلس  " دي في نص    تطرق الكاتب عبد الحميد العبا      

  .أساسا بأهمية الموسيقى األندلسية والرفع من مستواها من خالل شخصية زرياب، أبرز هذه القيم
 ت������:   
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استظهر من محفوظك الشعري بيتين شعريين يظهر فيهما الشاعر إلياس فرحـات شـدة قـساوة                  
  .عدم االستقرارظروف الحياة وشظف العيش و
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  )وقد كان المعمار إلى المواد( اشكل من – 1  
  

  : أنقل وامأل الجدول التالي بما يناسب من النص – 2  

 نكرة معرفة باإلضافة اسم علم اسم إشارة للبعيد
ضمير مشترك بين 
 الرفع والنصب والجر

 

 

   

  

  :مبتدأ نكرة وغير ما يجب تغييره في الحاالت األربع  اجعل ال– 3  

  
  . ركب جملة مشتملة على فعل من أفعال التحويل– 4  

  

  . أعرب ما تحته خط في النص– 5  
  

 [III�����   :ا	
  : ارو بأسلوبك الخاص الخبر الذي تضمنته القصاصة أسفله مسترشدا بالخطوات التالية �  

  . اختيار عنوان مناسب– والمعطيات األساسية –ع  الموضو– المجال –تحديد المصدر  �

  
  


