ﻣﺗﻘن اﺑن ﻋدة ﺑن ﻋودة

اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ :آداب

ﻏﻠﻳزان

اﻟﻣدة :ﺳﺎﻋﺗﺎن

s

اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻷوﻝ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ و آداﺑﻬﺎ

m

اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﻳﺔ:

/e
xa

ﻗﺎﻝ زﻫﻳر ﺑن أﺑﻲ ﺳﻠﻣﻰ:

 -1ﺳﺋﻣت ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﺣﻳﺎة و ﻣن ﻳﻌش

 -2و أﻋﻠم ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻳوم و اﻷﻣس ﻗﺑﻠﻪ

ﺛﻣﺎﻧﻳن ﺣوﻻ – ﻻ أﺑﺎ ﻟك  -ﻳـﺳﺄم
ﻟﻛﻧﻧﻲ ﻋن ﻋﻠم ﻣﺎ ﻓﻲ ﻏد ﻋـ ّم
و ّ

 -5و ﻣن ﻳﺟﻌﻝ اﻟﻣﻌروف ﻣن دون ﻋرﺿﻪ

ﻳﻔرﻩ و ﻣن ﻻ ﻳﺗّق اﻟﺷﺗـم ﻳــﺷﺗم

 -6و ﻣن ﻳك ذا ﻓﺿﻝ ﻓﻳﺑﺧﻝ ﺑـﻔﺿﻠﻪ

ﻋﻠﻰ ﻗوﻣـﻪ ﻳﺳﺗﻐـن ﻋﻧـﻪ وﻳذﻣم

 -7و ﻣن ﻳوف ﻻ ﻳذﻣم ،و ﻣن ﻳﻬد ﻗﻠﺑـﻪ

إﻟﻰ ﻣطﻣﺋن اﻟﺑـ ّر ﻻ ﻳ ــﺗﺟﻣﺟم

ﻋدوا ﺻـدﻳﻘﻪ
 -9و ﻣن ﻳﻐﺗرب ﻳﺣﺳب ّ
 -10و ﻣﻬﻣﺎ ﺗﻛن ﻋﻧد اﻣرئ ﻣن ﺧـﻠﻳﻘﺔ

ﻛرم
ﻳﻛرم ﻧﻔﺳﻪ ﻻ ﻳـ ـ ّ
و ﻣن ﻻ ّ

n.
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m

 -3رأﻳت اﻟﻣﻧﺎﻳﺎ ﺧﺑط ﻋﺷواء ﻣن ﺗﺻب

ﻳﻌﻣـر ﻓـﻳﻬرم
ﺗﻣﺗﻪ و ﻣن ﺗﺧطﺊ ّ

 -4و ﻣن ﻻ ﻳﺻﺎﻧﻊ ﻓﻲ أﻣور ﻛـﺛﻳرة

اﻟﻧﺎس ﺗﻌﻠم
و إن ﺧﺎﻟﻬﺎ ﺗﺧﻔﻰ ﻋﻠﻰ ّ

du

 -12ﻟﺳﺎن اﻟﻔﺗﻰ ﻧﺻف و ﻧﺻف ﻓؤادﻩ

اﻟﺳﻣـﺎء ﺑــﺳﻠّم
و ﻟو رام أﺳﺑﺎب ّ

اﻟﺳﻔﺎﻫﺔ ) ﻳـﺣـﻠم (
ٕوا ّن اﻟﻔﺗﻰ ﺑﻌد ّ

-e

إن ﺳﻔﺎﻩ اﻟﺷﻳﺦ ﻻ ﺣﻠم ﺑ ـﻌدﻩ
 -11و ّ

ca
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 -8و ﻣن ﻫﺎب أﺳﺑﺎب اﻟﻣﻧﺎﻳﺎ ﻳ ــﻠﻘﻬﺎ

ﻳﺿرس ﺑﺄﻧﻳﺎب و ﻳوطـﺄ ﺑـﻣﻧﺳم
ّ

ﻓﻠم ﻳﺑق إﻻّ ﺻورة اﻟﻠّﺣـم و اﻟـ ّدم

cy

en

إﺛراء اﻟرﺻﻳد اﻟﻠﻐوي:

ﺗﻛﺎﻟﻳف :ﻣﺷﺎق ـ ﻻ أﺑﺎ ﻟك :ﻟﻠﺗﻧﺑﻳﻪ ـ ﻋم :ﺟﺎﻫﻝ ـ اﻟﻣﻧﺎﻳﺎ :اﻟﻣوت ـ اﻟﻌﺷواء :اﻟﻧﺎﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺑﺻر ﻟﻳﻼ ـ ﻳﻌﻣر :ﻳطوﻝ ﻋﻣرﻩ
ـ ﻳﺻﺎﻧﻊ :ﻳﺟﺎﻣﻝ ـ ﻳﺿرس :ﻳﻌض ﺑﺎﻟﺿرس ـ ﻣﻧﺳم :طرف ﺧف اﻟﺑﻌﻳر ـ ﻣن دون ﻋرﺿﻪ :وﻗﺎﻳﺔ ﻟﻪ ـ ﻳﻔرﻩ :ﻳﻛﺛر ﺣﻔظﻪ ـ
ﻳوف :ﻳف ﺑﻌﻬدﻩ ـ ﻻ ﻳﺗﺟﻣﺟم :ﻻ ﻳﺗردد ـ أﺑواب اﻟﺳﻣﺎء :أﺑواﺑﻬﺎ ـ ﺧﺎﻟﻬﺎ :ظﻧﻬﺎ ـ اﻟﺳﻔﺎﻩ :اﻟﺟﻬﻝ و اﻟطﻳش .
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اﻷﺳﺋﻠﺔ:
* اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻔﻛري 09 ) :ن (
 -1ﻛﻳف ﻳﻌﻠّﻝ اﻟﺷﺎﻋر ﺳﺄﻣﻪ ﻣن اﻟﺣﻳﺎة ؟ ّأﻳد إﺟﺎﺑﺗك ﺑﺷﺎﻫد ﻣن اﻟﻧص .

s

 -2ﻛﻳف ﻳﻧظر اﻟﺷﺎﻋر إﻟﻰ اﻟﻣوت ؟ ﻫﻝ ﺗﺗّﻔق ﻧظرﺗﻪ واﻟﺷرﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ؟ ﻋﻠﻝ .

m

 -3ﻣﺎ رأي اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﺑﻳت)  ، ( 4اﺑن ﺣﻛﻣك ﺑﺄدﻟّﺔ ﻗرآﻧﻳﺔ .

/e
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وﺑﻳن ﻣﺻدر ﻫذﻩ اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ .
 -4اﺳﺗدﻝ ﻣن اﻟﻘﺻﻳدة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻳت اﻟذي ﻳؤﻛد ﻓﻳﻪ اﻟﺷﺎﻋر ﺣﺗﻣﻳﺔ اﻟﻣوت ّ ،
ﺗﻔﺳر ﺗﻐﻠﻳب اﻟﺷﺎﻋر أﺳﻠوب اﻟﺷرط ﻓﻲ اﻟﻘﺻﻳدة .
 -5ﻛﻳف ّ

 -6ﻣﺎ ﻧوع اﻟرؤﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺑﺎرة ):رأﻳت اﻟﻣﻧﺎﻳﺎ ﺧﺑط ﻋﺷواء ( ؟ ﻋﻠﻝ .
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ﺗﻣﻳزﻩ ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻏراض اﻟﺷﻌرﻳﺔ ؟
اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺗﻲ ّ
 7ـ ﻛﻳف اﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﻳﺔ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺷﻌر ؟ وﻣﺎ ّ

* اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻠﻐوي 05 ) :ن (

 -1اﻋرب إﻋراب ﻣﻔردات ﻣﺎ ﺗﺣﺗﻪ ﺧط ٕواﻋراب ﺟﻣﻝ ﻣﺎ ﺑﻳن ﻗوﺳﻳن ؟
ﺗﻛرر ﺣرف اﻟواو ﻓﻲ ﻣﻌظم أﺑﻳﺎت اﻟﻘﺻﻳدة ،ﻣﺎ وظﻳﻔﺗﻪ ؟
ّ -2

ca
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ﺗﻔﺳر ﻧذرة اﻟﺑﻳﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﺻﻳدة ؟ ﻋﻠﻝ .
 -3ﻛﻳف ّ

وﺑﻳن آﺛرﻫﺎ اﻟﺑﻼﻏﻲ.
 -4ﺣﻠﻝ اﻟﺻورة اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻳت ) ّ ،( 3

وﺳم ﺣروف ﻗﺎﻓﻳﺗﻪ و روﻳﻪ.
 -5ﻗطﻊ اﻟﺑﻳت ) ّ ،( 10

du

اﻟوﺿﻌﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ 06 ) :ن (

-e

ﻣﺣﻳﺎﻩ ﻣن ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺣزن و اﻷﺳﻰ ،و ﻣﺎ
ﺻﺎدﻓت ـ و أﻧت ﻓﻲ طرﻳﻘك إﻟﻰ ﺑﻳﺗك ـ أﺣد ﻣﻌﺎرﻓك  ،ﻓﻬﺎﻟك ﻣﺎ ارﺗﺳم ﻋﻠﻰ ّ

cy

ﺑﻘﺻﺗﻪ
إن اﺳﺗﻔﺳرﺗﻪ ﺣﺗّﻰ اﺳﺗرﺳﻝ ﻳﺷﻛو ﻟك ﻏدر اﻷﺻدﻗﺎء واﻷﺣﺑﺎب  ،ﻓﺗﺄﻟﻣت ﻛﺛﻳ ار ﻟوﺟﻌﻪ ،و ﺗﺄﺛرت ّ

وﺗﺑﻳن أﺛرﻫﺎ
ﺣرر ﻓﻘرة ّ
ﺗﺣث ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻔظ ّ
اﻟود  ،و ﺗرﺳﻳﺦ ّﻗﻳم اﻟوﻓﺎء واﻟﺻداﻗﺔ و ﺗﻧﻔّر ﻣن اﻟﺧﻳﺎﻧﺔ واﻟﻐدر ّ ،
اﻟﻣطﻠوبّ :
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اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻔوس واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣوظﻔﺎ ﻣﺎ ﻳﻧﺎﺳﺑﻪ ﻣن اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﻧﺎﺳﺧﺔ و اﻟﺻور اﻟﺑﻳﺎﻧﻳﺔ.

اإلجابة النموذجية لإلختبار األول في اللغة العربية و آدابھا
السنة األولى :آ د ا ب
التنقيط

عناصر اإلجابة

s

* البناء الفكري:

m

 -1كيف يعلل الشاعر سأمه من الحياة ؟ أيّد إجابتك بشاھد من النص.
ج  -سئم الشاعر من الحياة أل ّنه عمّر طويال  ،وبلغ من العمر أرذله ):ثمانين حوال  -ال أبا لك
يسأم (
 -2كيف ينظر الشاعر إلى الموت ؟ ھل ت ّتفق نظرته والشريعة اإلسالمية ؟ علل.
ج  -يرى الشاعر الموت أنھا تضرب بعشوائية ومن غير ھدى ،ال تميّز في أعمار و ال أقدار،
فمن تصبه يلق حتفه و من يسلم يمت ّد عمره ،ح ّتى تبلى عظامه وتشمئز نفسه من الحياة ،و ھذه
النظرة خيالية بعيدة عن منظور اإلسالم الذي يربط الموت بنفاد العمر واستيفاء اآلجل إذ يقول
ﷲ تعالى ):إذا جاء أجلھم ال يستقدمون ساعة وال يستأخرون ( صدق ﷲ العظيم.
 -3ما رأي اإلسالم في الدعوى التي وردت في البيت)  ،( 4أسس حكمك بأدلّة قرآنية.
ج  -المداھنة و المصانعة مظاھر يستنكرھا ديننا الحنيف و ّ
يؤثم صاحبھا و يتوعده بالعقاب
الشديد ،يقول تعالى في محكم تنزيله ) :إنّ المنافقين في الدرك األسفل من ال ّنار و لن تجد لھم
نصيرا ( صدق ﷲ العظيم ،وفي قوله أيضا ) :و ب ّ
شر المنافقين بأنّ لھم عذابا أليما الذين
يتخذون الكافرين أولياء من المؤمنين ( صدق ﷲ العظيم.
 -4استدل من القصيدة على البيت الذي يؤكد فيه الشاعر حتمية الموت ،وبيّن مصدر ھذه
القناعة.
ج -البيت الذي يؤكد فيه الشاعر حتمية الموت ھو البيت)  ،( 8و ھي قناعة مستمدة من
مالحظته اليومية لواقعه المعيش و واقع األمم و الشعوب.
 -5كيف تفسّر تغليب الشاعر أسلوب الشرط في القصيدة.
ج  -لقد ربط ر ّد الفعل بالفعل و قيّد النتائج بمق ّدماتھا ليؤسّس أحكامه ونظرياته المستمدة من
مالحظاته ألحوال الناس و الحياة.
 6ـ ما نوع الرؤية في عبارة ):رأيت المنايا خبط عشواء ( ؟ علل.
ج  -ھي رؤية اعتقادية ألنّ الشاعر ينقل إحساسه و تصوّ ره حول الموت.
 -7كيف اصطلح على تسمية ھذا النوع من الشعر ؟ وما السّمات التي تميّزه عن باقي
األغراض الشعرية؟
ج ـ يسمى ھذا النوع من الشعر بـ " شعر الحكمة " ألن الشاعر طرح حقائق بديھية من خالل
تجاربه الطويلة مع الميل إلى اإلقناع بالحجة والبرھنة و احتجاب العواطف و نذرة البيان .
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* البناء اللغوي:

s

 -1أعرب إعراب مفردات ما تحته خط وإعراب جمل ما بين قوسين؟
ج  -من :أداة شرط مبنية على السكون تجزم فعلين ،في محل رفع مبتدأ
 يلقھا :فعل مضارع مجزوم بمن وعالمة جزمه حذف حرف العلة والفاعل ضمير مستترتقديره ھو ،والھاء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به.
 ) يحلم ( الجملة الفعلية في محل رفع خبر إن -2تكرّ ر حرف الواو في معظم أبيات القصيدة .ما وظيفته؟
ج  -وصل)حرف الواو( األبيات ببعضھا البعض لتوفير ظاھرة اإل ّتساق و اإلنسجام في النص.
 -3كيف تفسّر نذرة البيان في القصيدة؟ علل.
ج  -البيان قليل في النص ألنّ الشاعر ينقل حقائق بديھية ومسلّمات م ّتصلة بالحياة والموت
والمعامالت اليومية في مجتمعه الجاھلي.
 -4حلل الصورة الواقعة في البيت )  ( 3وبيّن آثرھا البالغي.
ج -يشبّه الشاعر المنايا التي تحصد الرؤوس دون تمييز و اختيار بالناقة العشواء التي تضرب
في األرض دون ھدى ،و ھذه الصورة البسيطة تجسّد نظرة العربي الساذجة للحياة و الموت.
 -5قطع البيت )  ( 10وس ّم حروف قافيته و رويه.
وإن خالھا تخفى على ال ّناس تــعلم
ج  -ومھما تكن عند امرئ من خليقة
ومھما تكن عند مرئن من خليقتن
وإن خالھا تخفى علنناس تـــعلمي
0//0// 0/0// 0/0/0// 0/0//
0//0// 0/0// 0/0/0// 0/0//
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن
القافية :تعلمي 0//0/ :ـ الروي) :الميم(
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* الوضعية المستھدفة:
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صادفت – وأنت في طريقك إلى بيتك  -أحد معارفك  ،فھالك ما ارتسم على محيّاه منعالمات الحزن و اآلسى  ،و ما إن استفسرته ح ّتى استرسل يشكو لك غدر األصدقاء واألحباب
 ،فتآلمت كثيرا لوجعه  ،وتآثرت بقصّته .
ّ
المطلوب :حرّ ر فقرةتحث فيھا على حفظ الو ّد  ،وترسيخ قيّم الوفاء والصداقة وتن ّفر من
الخيانة والغدر  ،وتبيّن آثرھا السلبي في النفوس والمجتمعات  .ضمن أسلوبك ما يناسبه من
أفعال ناسخة ،وصوّ ر بيانية.
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الوضعية المستھدفة:
الصداقة قيمة تتحطم على عتباتھا كل مظاھر األنانية و األثرة و الكراھية و غيرھا من المشاعر
التي تولدھا اإلصطدامات العنيفة مع الغير بدافع حب النفس ،فبفضل الصداقة يذوب الحواجز
مھما كانت عظيمة لتتقارب القلوب و تتآلف األرواح و تتوحد األھداف ،فال أنبل و ال أرق
من ھذه األحاسيس ،فھي وحدھا القادرة على امتصاص دواعي الشر و النزاعات الھدامة التي
و احرص أن
ال تنتھي ،فاسع إليھا أيھا اإلنسان ،و ال تفرط فيھا مھما كانت المغريات،
ترضي شقك اآلخر ،ألنه لن يقصر في إرضائك ،و ال تتأخر عليه إذا استنجد بك ،ألنه سوف
يھرول إليك إذا اشتدت عليك نوائب الدھر ،و ما أكثرھا ،فعليك أن تقدر المشاعر التي يختزنھا
لك فتبادره بالمثل أو األفضل ،و إياك ثم إياك أن تقابل بذله ببرودة و جفاء ألنه الغدر الذي

ترتج له أبواب السماء ،و يثير سخط اإلله ،و يوقظ في النفوس بذرة الشر فيزرع الحقد و
البغضاء ،و يؤجج الفتن و المشاحنات ،و ھكذا ال يأمن اإلنسان على نفسه من اآلخر ،و ھل
ھناك أفضع من مشاعر الخوف و الشر و العداوة ؟ فلماذا ال نستأصل كل ھذه النوازع الھدامة
؟ و نزرع بدلھا اإلطمئنان و المحبة و الخير و غيرھا من القيم اإلنسانية النبيلة .
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