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الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
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المدة 2 :سا

مديرية التربية الوطنية
ثانوية مالك حداد

اختبار الثالثي األول في األدب العربي
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قال امرؤ القيس:
1ـ قِ َفا َن ْبكِ ِمنْ ذ ِْك َرى َح ِبي ٍ
ب و َم ْن ِزل
سد ُْولَــ ُه
2ـ ولَ ْيـ ٍل َك َم ْو ِج ال َبحْ ِر أَرْ َخى ُ
3ـ َفقُ ْل ُ
ـت َلـــ ُه لَمَّا َت َم َّطـى ِب ُ
صــــ ْل ِبـــ ِه
4ـ أالَ أَ ُّي َھا اللَّ ْي ُل َّ
الط ِو ْي ُل أالَ ا ْن َجـلِـــي
ك َمــنْ لَــي ٍْل َكـــأنَّ ُن ُجو َمـ ُه
5ـ َف َيــا لَ َ
ـر َمعــا ً
6ـ ِم َكــــــرٍّ ِمـــ َفـرٍّ ُم ْق ِب ٍل م ُْد ِب ٍ
ص َھ َـوا ِت ِه
7ـ ُيــ ِز ُّل ال ُغـالَ ُم الخِفَّ َعنْ َ
8ـ َف َبــــ َ
ات َعـــلَيْـ ِه َســـرْ ُج ُه ول َِجامُـ ُه
ضـ ُه
ك َو ِم ْي َ
اح َت َرى َبرْ قا ً أ ُ ِر ْي َ
9ـ أ َ
صـــ ِ
ص ِاب ْي ُح َراھِـ ٍ
ب
10ـ يُضِ ي ُء َس َناهُ أَ ْو َم َ
س ُّح الماء َحول َكتيْقــ ٍة
11ـ فأضحى َي ُ
اثراء الرصيد اللغوي :
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ول َف َح ْو َمــ ِل
بسِ ْقطِ اللِّ َوى َبي َْن ال َّد ُخ ِ
َ
اع ال ُھــم ُْو ِم لِ َي ْب َتلِــي
َعــلَيَّ ِبـــأ ْنــــ َـو ِ
ـل
وأَرْ د َ
َف أَعْ ـــ َجــــازاً َو َنا َء ِب َك ْل َكــ ِ
ب ُ
ــل
ص ْبــ ٍح َو َما اإلصْ َبا ُح م ِن َ
ك ِبـأَمْ َث ِ
ان إِلَى ُ
ص ِّم َج ْنـــ َد ِل
اس َكــ َّت ٍ
ِبـأَمْ ـــ َر ِ
ص ْخ ٍر َح َّط ُه ال َّس ْي ُل ِمنْ َع ِل
َكج ُْلم ُْو ِد َ
ب ال َع ِن ْيـفِ ال ُم َث َّقــــ ِل
َوي ُْلــ ِوي ِبـــأ َ ْث َوا ِ
َوبــَ َ
ات ِب َع ْينِـي َقـــائِما ً َغي َْر مُرْ َســـ ِل
ْن فِي َحــ ِبيٍّ ُم َكلَّــــ ِل
ـع ال َيـــ َدي ِ
َكلَـــمْ ِ
أَ َمـــــا َل ال َّســــلِيْـ َط ِب ُّ
ـل
ال ال ُم َف َّت ِ
الذ َبـــ ِ
يـــكــبُّ عــلى األذقان دو َح الكـنھيل
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سقط اللوى اسم المكان ) وھو مكان بوسط الجزيره العربيه (/الدخول ،حومل  :كذلك اسماء اماكن مجاوره
لھذا المكان /أرخى سدوله  :أرسل ستائره  /تمطى  :تمدد بظھره  /أردف  :أتبع أعجازا  :جمع مفرده عجز
و ھو مؤخر الجسم  /ناء  :ثقل  /كلكل  :صدر انجلى  :غادر  /أمراس  :حبال  /جندل  :اسم جبل  /مكر
مفر  :سريع الھجوم و الرجوع  /جلود  :حجر صلب  /حطه من عل  :ألقاه من فوق الغالم الخف  :الغالم
الخفيف  /صھواته  :مقعد الفارس على ظھر الحصان /الحبى  :السحاب  /سناه  :نوره  /الكنھبل  :نوع من
شجر البادية .
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البناء الفني واللغوي :
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بدأ الشاعر نصه بم ؟ علل.
إلى أي غرض شعري تنتمي ھذه األبيات ؟ علل ؟
أذكر أھم الشعراء الذين اشتھروا بھذا الغرض في العصر الجاھلي .
ما الظواھر الطبيعية التي لفتت انتباه الشاعر ؟
ما النمطين المھيمنين على النص ؟ أذكر مؤشرين لكل منھما
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أسئلة

أعرب ما تحته خط إعرابا مفصال
في البيت األول صورة بيانية ،استخرجھا محددا نوعھا مع الشرح وتوضيح أثرھا في المعنى.
ما نوع األسلوب في البيت الثالث؟ حدد بصيغته وغرضه البالغي.
أكتب البيت األول كتابة عروضية محددا قافيته ونوعھا.
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 .5قال النابغة الذبياني :
وليس الذي يرعى النجوم بأياب.
تطاول حتى قلت ليس بمنقض
ھات بيتا من النص يتوافق مع بيت النابغة في المعنى.
الوضعية اإلدماجية :

s

مدينة أثرية أثارت إعجابك .أكتب نصا تصف فيه ما شاھدت موضحا األحاسيس والمشاعر التي انتابتك.
موظفا ما يلي :

m






المضارع المجزوم باألدوات التي تجزم فعلين
حرفا مشبھا بالفعل
مجازا عقلي.
مبتدأ وخبر.
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مع ضرورة تحديد التوظيف
بالتوفيـــــق * أستـــــاذة المــــادة*
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