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السنة الدراسية2017/2016:
المدة :ساعتان

اختبار الثالثي الثاني في مادة اللغة العربية و آدابها
النص:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

الحــزورا
ـب
َّ
ركبت األ ُمـــر صعبَهــا و ذلـــولـها *** و قــاسـيت أيـَّا ًما ت ُشي ُ
كالمـــجرة نيِـــــرا
تبعتُ رسول اله اِذا جاء بالهـُــــدى *** و يَتــلُو كتــــابًا
َّ
س َ
هيَل إذا مــــا الح ت ُـــ َّمتَ غـــ َّو َرا
و جاهدتُ حتى ما
أحس و من معي*** ُ
ُّ
أقيم على التَّقوى و أرضَى ب ِفعـــلها *** و ُك ْنــتُ من النــار المخوفة أوجرا
سيِرا
الرهبان أعبُ ُر ديــنَـهم *** و سيـَّرت في األبـحار ما لـم ت َ
و َّ
طوفت في ُّ
فأصبح قلبي قـد صحــا غيــر أنَّــه *** و كل امرئ الق من الدَّهــر قنطـرا
ُ
المحـزون أن يتـَذكَّرا
تَذكَّــرت شَيــئ ًا قد َمــضى لسبيــله *** و من حــــاج ِة

إثراء الرصيد اللّـُغوي:
المجرة :مجموعة من النجوم -قنطرا :بمعنى كثرة الصعاب
الحزورا :الشاب القوي -سهيل :نجم في السماء-َّ
األسئلة:
البناء الفكري07( :ن)
-1
-2
-3
-4
-5

ع َّم أعلن الشاعر في البيت الثاني ؟ و ما العاطفة التي عبَّر عنها ؟ ()2
قارن الشاعر بين ماضيه و حاضره ،فما الفرق بينهما؟ اشرح ،مستعينا بعبارات من النص)1.5( .
ما الحكمة التي يمكن أن تستخلصها من البيت األول ؟ و هل هي صالحة لكل مكان و زمان؟ علل ()1.5
قال تعالى" :و كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذنكم منها" استخرج من النص ما يشبه مضمون اآلية الكريمة)1(.
علل)1( .
هل تجد الشاعر متأثرا بالقرآن الكريم؟ ِ

البناء اللغوي)09(:
 -1يبدو النَّص متسقا و منسجما ،دل على ذلك بذكر ثَلث عناصر ساهمت في بنائه ،مع الشرح و التمثيل)3(.
 -2في عجز البيت الرابع صورة بيانية ،حددها و اشرحها ثم بين نوعها و أثرها البَلغي)1.5(.
 -3أعرب ما تحته خط)1(.
 -4هات فعل األمر من الفعل (أرضى)  ،ضعه في جملة مفيدة ثم أتمم اعرابه)1.5(.
 -5ما هو النَّمط الغالب على النص ،علل و استدل بمؤشرين)2(.
الوضعية االدماجية04(:ن)
لقد الحظت حيد (ابتعاد) المجتمع عن التعاليم الدينية السمحة كااليمان باهلل و قدره ،األخوة ،التسامح و التعاون...فحاز أو
أثر ذلك في نفسك.
المطلوب :في فقرة من عشرة أسطر ادع الى مكارم األخَلق و ضرورة التحلي بها لصَلح المجتمع ،موظفا االقتباس و ما
تسير لك من الكناية
-بالتوفيق-
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