الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ثانوية :
المستوى  :أولى جذع مشترك أداب

السنة الدراسية 2018-2017 :
التوقيت 02 :ساعة

اختبار الثالثي األول في مادة اللغة العربية و أدابھا
قال الشاعرعبدة بن الطبيب :

َ 1واعْ صُوا الّذي ي ُْز ِجي الن َمائِم بيْنـَكم
ار َب ُه لِ َيـ ْبـعـَ َ
ث َبيْنـــكم
 2ي ُْز ِجــي َعــ َقــ ِ
ان ال َي ْشــ ِفــي َغـلـــي َل فُــ َؤا ِد ِه
3
َحــرَّ َ
صبـِ ُّيـھـ ُ ْم
 4ال تــأْ َم ُنــوا َقـ ْوما ً َيـشِ ـبُّ َ
َ 5فضِ ــ َل ْ
دَاو ُت ُھ ْم َع َلى أَحْ الَمــ ِھـ ْم
ت َعـ َ
س َّ
الظـــالَ ُم عليھــــ ُم
َ 6قـــ ْو ٌم إِذا دَ َمـ َ
 7إِنَّ ا َّلــذِيــنَ َتــ َر ْو َنــ ُھ ْم إِ ْخــ َوا َنـــكم
َ
وادث َيخــ ْـ َتــ ِرمْ َن ،وإ َّنــما
 8إِنَّ الحــ
َ 9يسْ ــ َعى و َيجْ َم ُع جــاھِداً مُسْ ـتـــَ ْھتِراً
 10حـ ّتـَى إِذا َوا َقــى ال ِحـ َمـا ُم لـِ َوقــْتــِ ِه
َ 11نـبـَ ُذوا إِليــ ِه بالـ َّســالَم فـ َلـ ْم ُيـ ِجــبْ
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ك ال ِّســـمـا ُم الـمـ ُنــْ َقــ ُع
ُمـتـَنـَصحاًَ ،ذا َ
ُوق ْ
َحـرْ بــا ً كمـا َبـ َعـ َ
ث ال ُعـر َ
األخـدَ ُع
َعـ َسـ ٌل بمــا ٍء في اإلِ َنــا ِء ُمـ َشـعْ ـ َشـــ ُع
َاو ِة ُيـ ْنـ َشــــ ُع
بـَ ْيــ َن الق َبـائـــل بـالـ َعــد َ
وأَبـَ ْ
ورھــم ال ُت ْن َ
ت ضِ َبـابُ ُ
ــز ُع
ص ُد ِ
َحـ َدجـ ُوا قـَنـَافــِ َذ بال َّن ِمــي َمــ ِة َتــ َ
مــز ُع
ِيل صـ ُ ُدورھم أَنْ ُتصْ َر ُعــوا
َي ْشفِي َغل ِ
ُعــمْ ـ ُر ال َفـتـَى فـي أَھـلِــ ِه مُسْ ـــ َت ْو َد ُع
ْس بــآ ِكـــ ٍل مــا َيـجْ ـمـَــ ُع
ِجــ ًّدا ،ولــَي َ
ــر ُع
ولـ ُكـــ ِّل َجـ ْنب ال َم َحــا َلــ َة َمـصْ َ
عن ال ُّد َعـــــا ِء األسْ ـ َمـ ُع
أَ َحـــداً َ
وص َّم ِ

أثري رصيدي اللغوي :يزجي :ينشر /العروق األخدع :عرقا الرقبة  /حران :الشديد
التلھب  /مشعشع :مختلط  /ينشع :توضع في فمه  /فضلت :زادت  /ضباب  :األحقاد /
حدجوا :وضعوا  /تمزع  :تمر مرا سريعا  /يخترمن :يقتطعن  /الحمام :الموت

األسئلة:
البناء الفكري7) :ن(
 -1ما النصيحة التي يقدمھا لنا الشاعر؟
 -2لم شبه الشاعر النميمة بالقنافذ ؟ اشرح ذلك
 -3ما سبب تكاثر األحقاد في صدور الناس حسب الشاعر؟
 -4متى يھدأ العدو الذي يظھر في ھيئة األخ في نظر الشاعر؟ على ماذا يدل ھذا؟
 -5ما نمط النص؟ ح ّدد مؤشرين له مع التمثيل
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البنــاء اللغــوي  7):ن(
 -1أعرب ما تحته خط
 -2تكرر في النص ضميران ح ّددھما ؟ على من يعود كل واحد منھما؟
 -3ما نوع أسلوب البيت الرابع؟ وما صيغته وغرضه البالغي؟
 -4استخرج الصورة البيانية الواردة في البيت األول ثم بيّن نوعھا واشرحھا شرحا
بالغيا.
 -5أكتب البيت األول كتابة عروضية وحدد قافيته وحروفھا.

الوضعية اإلدماجية6 ) :ن(
 .تتنوع مشاھد الطبيعة ،وتتلون أمام َنظري اإلنسان حتى تشكل لوحات فنية تحرك
خياله ،وتثير انفعاله .والشاعر أكثر الناس احساسا ِبجمالھا ،ولذلك أبدع شعراء
العصر الجاھلي فِي تصويرھا ووصفھا.
اشرح ھذا القول مبرزا مظاھر الطبيعة ال ِتي اعتنى شعراء العصر الجاھلي بوصفھا
ذاكرا ثالث مظاھر لثال ث شعراء
موظفا :تشبيھا  ،وفعلين مضارعين واحد مرفوع واآلخر منصوب ،حرف مشبه
ِبالفعل.
مالحظة  :يمنع استعمال المصحح.
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االجابة النموذجية المتحان الثالثي االول في اللغة العربية وادابھا
محاور
االجابة
البناء
الفكري

عناصر االجابة
مجزأة

-1اإلعراب
الكلمة
إنما

االدماجية

1ن
1.5ن

07ن

2ن

اعرابھا
كافة ومكفوفة

يأمنوا

فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف النون ألنه من
االفعال الخمسة والفاعل ضمير مستتر تقديره ھم

الذين

اسم إن منصوب

 -2تكرر في النص ضميران ھما :ضمير المخاطب "أنتم" يعود على
األشخاص الموجه لھم الكالم وضمير الغائب "ھو"العائد على النمام
الحقود وعلى المدعين األخوة :ھم"؟
 -3نوع أسلوب البيت الرابع انشائي و صيغته النھي وغرضه البالغي
النصح واالرشاد.
 -4استخراج الصورة البيانية الواردة في البيت األول "السمام المنقع "
نوعھا تشبيه شبه الشخص الذي ينشر النمائم بين الناس بالسم المعتق
الذي يحدث الضرر بالشخص الذي يتناوله كذلك النميمة.
 -5أكتب البيت األول كتابة عروضية وحدد قافيته وحروفھا.
القافية  :مننقعو
حروفھا  :الروي :العين – الوصل:الواو
الوضعية

المجموع

1ن
-1النصيحة التي يوجھھا الشاعر لنا  :االبتعاد عن النمام والمنافقين.
 2شبه الشاعر النميمة بالقنافذ التي تظھر ليال تحاشيا للناس كذلك النميمة 1.5ن

تسري بين الناس في الخفاء دون العلن.
 -3سبب تكاثر األحقاد في صدور الناس حسب الشاعربسبب الحقد
والغيرة والحسد
 -4يھدأ العدو الذي يظھرفي ھيئة األخ في نظر الشاعرإال إذا اشتعلت
الحروب .يدل ھذا على خبثه وسواد قلبه
 -5ما نمط النص ايعازي ارشادي
ذكر مؤشرين له مع التمثيل من النص:
ْ
ً
ُ
استعمال الجمل االنشائية الطلبية  :ال تــأ َمنــوا َق ْــوما ....النصح
واالرشاد
َّ
ْ
ــوا َنـــكم .....
ــر ْو َنــ ُھ ْم إِخ َ
ِيــن َت َ
غلبة االسلوب الخبري :إِنَّ الــذ ََ
ــرمْ َن ،وإ َّنــما........
إن
الحــوادث َيخــ ْـ َت ِ
البناء
اللغوي

العالمة

يراعى سالمة اللغة واألسلوب والتقيد بالمطلوب

1.5ن

1ن

07ن

1.5ن
1.5ن

1.5ن
06ن

06ن
20ن
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