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االختبار الثالث في اللغة العربية
قال الكميت بن زيد األسدي
ر إىل مـ ْن إليـه مُع َتتَــبُ
فاع َتتَبَ الشوقُ يف فؤادي والشـ ** ــع ُ
إىل السِــراج املنـريِ أمحـد ال ** يَعْـدلين رغبــة ،و ال رَهَــبُ
ت ولو ** عَنَّـفَـين القائلـون ،أو ثـلِبـوا
وقيل :أفرطتُ ،بل قَصَـد ُ
عيُـبُ
ي ال ُ
منَـت األ ** رض ،وإن عَـاب قَـول ِ
ضّ
إليك يا خيـر من تَ َ
ج بتَفْضيلِك اللسَـانُ ،ولـو ** أكثر فيـك الضجَـاجُ والـلجُبُ
لَـ ّ
بِك ا ْجتَمعتْ أنسابُنا بعـد فُرْقة ** فنحن بنو اإلسالمِ نُدْعى و نُنسَـبُ
ك كانت مَـجدَنا وسنـاءَنا ** وموتُكَ جَدعٌ للعَـرانني مـوعبُ
حياتُ َ
س كلِّهم ** ونُعتبُ لوكُنَّا علـى احلـقِّ نُعتـبُ
وأنت أميـنُ اللّ ِه يف النّا ِ
فبوركت مولوداً وبـُورِكت ناشئ ًا ** وبوركت عِند الشَّيب إذ أنت أشيبُ
ل لِـذلكَ يَثـْربُ
ك قـربٌ أنت فيـه وبورِكت ** بِـ ِه ولَـ ُه أهـ ٌ
وبور َ
ملنَصّـبُ
حا ُ
ك الصَّفيـ ُ
ال ** عشيَّـ َة وارا َ
راً وصـدق ًا ونائ ً
لقـد غيَّبوا بِـ ّ
املعجم
اعتتب:متكن و سكن/ال يعدلين :ال يساوي /ثلبوا:عابوا /جلّ:اختص بذكرك/اللجب:ارتفاع األصوات/عرانني:سادة
القوم/جدع:قطع الصفيح:اللوح الذي يوضع فوق امليت يف القرب

البناء الفكري
ـ 1ما الذي دفع الشاعر إىل نظم هذه القصيدة ؟ و هل ترى دافعه إىل ذلك قويا ؟ وضح
ـ 2كيف رد على الذين أنبوه ؟ وهل كان ردّه مقنعا؟ علل
ـ 3ملن يرجع الفضل لوحدة اجملتمع اإلسالمي و جمده ؟ حدد األبيات اليت تدل على ذلك
ـ 4بأي غرض شعري أنهى الشاعر أبياته؟ علل بألفاظ من األبيات
ـ 5ما منط األبيات و ما اخلصائص الدالة عليه
البناء اللغوي
ـ 1حدد الصورة البيانية اليت تضمنها البيت الثاني اشرحها مبينا أثرها يف املعنى
ـ 2أعرب :ثـلبـوا ،وبني حمل إعراب :عِند الشَّيب
ـ 3على من يعود ضمري املتكلمني يف البيتني 7 ،6 :و ما وظيفته
الوضعية اإلدماجية
قال جبران خليل جبران" :تعلمت الصمت من الثرثار و االجتهاد من الكسالن و التواضع من المتكبر،و الغريب أني ال أقرأ بفضل هؤالء
المعلمين ".اشرح هذا القول في فقرة

