وزارةّالتربيةّالوطنيةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالجمهوريةّالجزائريةّالديمقراطيةّالشعبيةّّّّّّّّّّّّّّّثانويةّ
ّ......................
المعاملّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ5ّ:مديريةّالتربيةّلوليةّعينّالدفلىّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
........................

اختبارّالثالثيّاألولّفيّمادةّاللغةّالعربيةّوآدابها
المدّة  2:ســاعة
النّصّ:قالّامرؤّالقيسّ

➢األحد15ربيع األول 1439هـ الموافق لـ 03ديسمبر2017م

شعبة :األولى ج م آداب
ال ّ

حــ ْـو َم ِلّ
نّال َّد ُخـولّفَ َّ
ـوىّبَيــْ َّ
سـ ْق ِّ
ْـكّ ِم ّْ
 .1قِـفَـاّ َنـب ِّ
ـرىّ َحـ ِبـيـــبّّو َم ْن ِز ِّلّ ِب ِ
طّال ِل َ
ـنّ ِذ ْك َ
ـاّم ْ
ـنّ َجـنُــوبّوش َْمـأ ِّلّ
سـ َجـ ْتـ َه ِ
ّر ْ
 .2فَـت ُ ْـو ِضـحَّفَ ِ
س ُمهاّ ِلـ َمـاّ َنـ َ
ــالمـ ْقـرا ِةّلـ ْمّيَـ ْع ُ
ـف َ
 .3فَ َفـا َ
علَـىّالنَّـحْ ِّرّ َحتَّىّبَـ َّّلّد َْم ِعـيّ ِمحْ ـ َم ِلـي
ص َبابَةّّ َ
عّالـعَـي ِّ
ضـتّّْ ُد ُم ْـو ُّ
ْـنّ ِمنِّــــيّ َ
ــو ِمّ ِلــ َيــبْــتَــ ِلـيّ
ـواعِّالـ ُهــ ُم ْ
 .4ولَـيْـلّكَـ َم ْـوجِّالـبَـحْ ِـرّأ َ ْر َخـىّ ُ
يّ ِبـأ َ ْن َ
سـد ُْولَــ ّهُّ عَــ َلـ َّ
 .5فَــقُــ ْلــتُّّلَـ ّهُّلَـ َّمـاّتَـ َمــ َّ
َفّأَعْــ َجــازاّّ َو َنـــا َّءّبِــكَــ ْلـــكَــ ِلّ
صــ ْلــ ِبــ ِّهّ وأ َ ْرد َّ
طــىّبِـ ُ
 .6أ ّلَّأَيُّـ َهـاّالـلَّـيْـ ُّلّالـ َّ
حّمـنِـكَّّبِأ َ ْمث َ ِّل
صـبْـحَ ّ،و َمــاّاإلصْـبَـا ُّ
طـ ِويْــ ُّلّأ ّلَّا ْنـ َجـ ِلــيّ بِـ ُ
َــأنّنُــ ُجــو َمــ ّهُّ بــكــلّ ُمــغــارّالـفــتـلّشُــدتّبـيـذبل
ــنّلَــيْــلّّك َّّ
 .7فَــيَــاّ َلــكَّّ َم ّْ
ــمّ َجــ ْنــ َد ِلّ
ص ِّ
ــر ِ ّ
ِّ
ـريــا)ّعُـ ِلـ َقــتّفـيّ َم
 .8كَـأ َ َّّ
اسّكَــتَّـانّّإِ َلــىّ ُ
ـصـامهـا(ّ بِــأ َ ْم َ
نّالـث ُ َ
َ .9وقَـ ّْدّأ ْغــتَـدِيّوالــ َّ
ــردّّ َقــيْـــ ِّدّاأل َ َوا ِبــ ِّدّ َهــيْــكَــ ِّل
طـي ُّ
ْـرّ ِفـيّ ُوكُـنَــا ِتـ َهاّ ِبــ ُمــ ْنــ َج ِ
صــ ْخرّّ َح َّ
ع ِّلّ
نّ َ
سـ ْي ُّلّ ِم ّْ
ِ .10مــكَــرّّ ِمــ َفــرّّ ُمــ ْقــ ِبــلّّ ُمــ ْد ِبــرّّ َمــعــاّّ كَــ ُج ْلـ ُم ْو ِّدّ َ
ط ّهُّال َّ
ــةَّ َحــ ْنــ َ
ظ ِّل
صــاليَ ّ
 .11كَــأ َ َّّ
ــروسّّأ َ ّْوّ َ
نّعَــلَــىّالكـتـفـيـنّ ِم ْن ّهُّ ِإ َذاّا ْنتَـ َحىّ َمــدَاّ ُك َع ُ
ــر ُجــ ّهُّو ِلــ َجــا ُّم ّهُّ َوبَــاتَّّ ِبــ َعــيْــ ِنــيّقَــا ِئــماّّ َ
س ِلّ
غي َّْرّ ُم ْر َ
 .12وبَــاتَّ)عَــلَــيْــ ِّه(ّ َ
س ْ
ّو ِمـيْـ َ
ْــنّفِــيّ َحــ ِبــيّ ُمـكَـلَّ ِّلّ
.13
ضــ ّهُّ كَـ َل ْ
ــرقــاّأ ُ ِر ْيــكَ َ
ــرىّبَ ْ
أحــارّت َ َ
ِ
ــعّالــيَــ َدي ِ
ــم ِ
طّبالـذَُّّبــــــــا ِّلّال ُمفَت َّ ِلّ
ســ ِلــيْــ َّ
صــا ِب ْي ُّ
ســنَــا ّهُّأ َ ّْوّ َمــ َ
حّ َرا ِهبّّ أَمــانّالــ َّ
ــضــي ُّءّ َ
 .14يُ ِ
ُــبّعَــلَــىّ ْ
 .15فأ َ ْ
حّالكَـنَـ ْهبَ ِّل
ــانّد َْو َّ
األذقَ ِّ
فيقةّ يَــك ُّّ
حّالـ َما َّءّعنّكلّ ّ
ســ ُّّ
ضــ َحــىّ َيــ ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صعوبات اللّغويّة:الدخول و حومل :مكانان بالجزيرة العربية /سدوله:ستائره/يبتلي :
تذليل ال ّ
يختبر/تمطى:تمدد/أردف:أول/أعجاز:مآخير/ناء:بعُد/كلكل:صدر/انجلي  :انكشف/أمثل :أفضل/مغار الفتل
:محكم الفتل والفتل هو لف خيوط الحبل/يذبل:اسم جبل-/الثريا :اسم نجم/مصامصها :معلقها/أمراس كتان:
حبال من كتان/صم  :صلب/جندل:صخر/وكناتها :أوكارها/منجرد:قصيرالشعر/قيد األوابد :يسبق
الوحوش/الهيكل:الطويل الضخم/جلمودصخر :صخر عظيم كبير //وميض:لمعانَ /حبِي :الحبي هوالسحاب
المتراكم/مكلل  :منظم ومرتب كاإلكليل/سناه:ضوءه/السليط :الزيت/الذبال المفتل :الفتيلة التي تحترق
بالزيت/دوح :العظيم من الشجر /الكنهبل  :نوع من الشجر .

/

الصفحةّ2/1
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اقلبّالصفحة

ّ
األســئــلــةّ:
أول:البناءّالفكريّ:
-1
-2
-3
-4
-5

بم استه ّل ال ّ
صه؟ اشرح ذلك.
شاعر ن ّ
م ّم تألّم الشاعر في البيت الرابع؟ وبم شبّهه؟ وما الداللة النفسيّة التي يحملها هذا التشبيه؟
لقد تراوح الوصف في النّص بين أربعة أشياء ،بيّنها .مع تحديد األبيات الدالّة عليها بدقّة.
المرئ القيس خبرة بما يوجد في بيئته المحيطة به ،أين تتجلّى هذه الخبرة.
صيتين من خصائصه مع التّمثيل.
حدّد النّمط الغالب على النّص مع التّعليل ،و اذكر خا ّ

ثانيا:البناءّاللغويّ:
 -1أعربما تحته خط في النص إعراب مفردات وما بين قوسين إعراب جمل.
األول والثّالث ،و بيّن غرضه البالغي.
 -2حدّد بدقّة نوع األسلوب الوارد في البيتين ّ
 -3استخرج الصورة البيانية الواردة في البيت التاسع،اشرحها وبيّن نوعها ،وبالغتها.
سنين بديعيّين وادرسهما.
األول والعاشر مح ّ
 -4استخرج من البيتين ّ
ّ -5
قطع البيت ال ّرابع تقطيعا عروضياً ،س ّم بحره وقافيته ونوعهاوحروفها.

ثالثا:الوضعيةّالدماجيةّ:
"الشك في أن البيئة الجاهلية قد ألهمت نفوس الشعراء وأذكت قرائحهم فراحوا يصورون مظاهرها
وكلّما تقع عليه أعينهم".
المطلوب :حرر فقرة – ال تزيد فيها عن عشرة أسطر -تتحدث فيها عن مدى مساهمة غرض الوصف
في إطالعنا على البيئة الجاهلية وما فيها – من مظاهر وجماد وحيوان-مستشهـدا بأبيات شعرية وبما
درست من نـصوص ،شريطة توظيف -:حرف مشبه بالفعل  -فعل ماض ناقص-ال النافية للجنس ــ
ي.
مجاز لغو ّ
(مالحظة  :يجب اإلشارة إلى التوظيف بلون مغاير وتسميته ألنه يُؤخذ بعين االعتبار أثناء التّصحيح)
َّ
ـهّبخــالقّ
ِّ
لّتحسـبنّالعـل َمّينفـ ُعّوحد
َهّ***ّمـاّلـمّيتـوجّربُّ
َّ
ِّ
خـفـاق
ّاإل
والعلـ ُمّإِنّلمّتكتـنفهُّشـمــائ ٌلّ***ّت ُ ْعـلي ِهّكانّمطيـةَ ِ

ّ
انتهى

نتمنّى لكم الت ّوفيق
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الصفحةّ2/2

تصحيح اختبار الثالثي األول في مادّة اللّغة العربيّة و آدابها :قسم 1 :جذع مشترك آداب
محاور
الموضوع

البناء
الفكري
ّ

ــــــــــــــ

نموذج اإلجابة وسلّم التّنقيط:
عناصر اإلجابة

العالمة
مجزأة المجموع

 .1استه ّل الشاعر قصيدته بمقدمة طللية (البكاء على األطالل).
ال ّ
01ن
شرح :حيث وقف امرؤ القيس عند آثار ديار األحبّة الذين رحلوا
من خالل الذكريات ،فاستدعى ذلك حزنه وبكاءه في قوله :قفا نبك
من ذكرى حبيب ومنزل.
01ن
 .2تألّم الشاعر في البيت الرابع من الليل ،وشبّهه بأمواج البحر ،وأما
الداللة النفسية التي يحملها هذا التشبيه فتتمثل في أن الشاعر يعيش
في غ ّم وه ّم تحت أستار الظالم الموحش ،وهي دالله على النفسية
الحزينة للشاعر.
 .3لقد تراوح الوصف في النّص بين أربعة أشياء وهي:
02ن
ـ وصف الديار( :من البيت  1إلى )3
ـ وصف الليل( :من البيت  4إلى )8
07ن
ـ وصف الخيل( :من البيت  9إلى )12
ـ وصف البرق( :من البيت  13إلى )15
 .4المرئ القيس خبرة بما يوجد في بيئته المحيطة به ويتجلى ذلك في
معرفته بأماكن شبه الجزيرة ،وكذلك معرفته بصفات الخيل القوية التي تقوم 01ن
والفر واإلقبال واإلدبار في آن واحد ،وخبرته كذلك التي تجلت في
بالكر
ّ
ّ
وصف ظاهرتي البرق والمطر.
 .5النّمط الغالب على النّص وصفي ،ألن الشاعر في موقف تصوير ويريد
أن ينقل لنا صورة لبعض ما يوجد في بيئته الجاهلية ،من خالل مجموعة من
األوصاف تعلقت بالخيل والليل والبرق و. ...
02ن
ومن مؤ ّ
شراته نذكر:
كثرة األفعال المضارعة مثل :أغتدي ،يضيء ،يسح. ... ،
كثرة الصور البيانية ،مثل التشبيه في البيت  13في قوله .. :وميضه كلمع
اليدين.
ــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
 .1إعراب ما تحته خط إعراب إفراد ،وما بين قوسين إعراب جمل:
2ن
ذكرى :اسم مجرور ب'من' وعالمة جره الكسرة المقدرة على األلف
المقصورة للتعذر ،وهو مضاف.
أغتدي :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء
للثقل ،والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره أنا.
(علقت في مصامها) :جملة فعلية واقعة في محل رفع خبر 'كأن'
)عليه) :شبه جملة واقعة في محل نصب خبر مقدم لـ'بات'
 .2نوع األسلوب الوارد في البيتين األول والثالث وغرضه البالغي:
سر.
1,5ن
البيت األول :أسلوبه إنشائي طلبي ،نوعه :أمر ،غرضه البالغي :التح ّ
البيت الثالث :أسلوبه خبري ،غرضه البالغي :الحسرة والحزن.
 .4الصورة البيانية الواردة في البيت التاسع هي( :وقد أغتدي
01ن
والطير في وكناتها) وهي كناية عن صفة التبكير.
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البناء
غوي
اللّ ّ
والفنّي:

ـــــــــــــــ
الوضعية
اإلدماجية:

الشرح :أي ّ
أن الشاعر قد يخرج إلى الصيد أو إلى مقصده باكرا والطير ال
تزال في أعشاشها.
بالغتها :تعطي الحقيقة مصحوبة بالدليل.
 .5دراسة المحسنين البديعيين الواردين في البيتين األول والعاشر:
البيت األول :حرف الالم في لفظتي منزل وحومل ،وهو محسن بديعي
لفظي ،نوعه :تصريع .أثره :إضفاء نغمة موسيقية على مسته ّل القصيدة.
البيت العاشر :بين لفظتي مكر و مفر ،ولفظتي مقبل ومدبر ،وهو محسن
بديعي معنوي ،نوعه :طباق إيجاب.
أثره :باألضداد تتّضح المعاني ،أو بذكر الشيء وضده تتضح المعاني.
 .6تقطيع البيت الرابع عروضيا مع تحديد البحر والقافية ونوعها
وحروفها:
ــر أ َ ْرخَـى سدولَـــه
َولَيْــــ ٍل َك َم ْوجِ البَ ْح ِ
َولَ ْي ِل ْن َك َم ْو ِج ْل َب ْح ِرأ َ ْر َخ ْى سد ْو لَه ْو
0// 0// 0/ 0// 0/ 0/0// 0/0//
فعولـن مفاعيلـــن فعولـن مفاعـلن
ـــــوم ِليَ ْبتَـــــ ِلـي
ـــواعِ الهم
َ
ِ
ي بِأ َ ْن َ
علَ َّ
علَ ْي َيبِأ َ ْن َواْ ِع ْل هم ْو ِم ْي ِليَبْ ت َ ِل ْي
َ
0// 0// 0/ 0// 0/ 0/ 0// /0//
فعول مفاعيـلــن فعولـن مفاعـلن
البحر :بحر الطويل
القافية :يبتلي 0//0/
نوعها :قافية مطلقة ،مجردة من التأسيس والردف ،موصولة بإشباع.
حروفها :الالم :روي  /الياء األخيرة :وصل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ عدم اإلخالل بالمطلوب من خالل التقيّد باألفكار المقترحة.
ــ الكتابة بلغة سليمة خالية من األخطاء.
ــ تعليل األحكام (االستشهاد).
ــ التقيّد بعدد األسطر.
ــ حرف مشبه بالفعل ــ فعل ماض ناقص ــ 'ال' النافية للجنس ــ مجاز لغوي.
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