قال ال ّشاعر عمرو بن األھتم:
ح بَع َد الھُدو ِء َدعوتُهُ
َ 01و ُمستَنبِ ٍ
بارداً
 02يُعالِ ُج ِعرنينا ً ِم َن
ِ
الليل ِ
 03أ َ
ُ
ضفت فَلم أُفحش َعلَي ِه َولَم أَقُـــ ْل
لت لَهُ أَھـــــالً َو َسھالً َو َمر َحبا ً
 04فَقُ ُ
بل ِعرفاني اِس َمهُ
َ 05وضا َحكتُهُ ِمن قَ ِ
َ 06وقُ ُ
واج ِد فَاِتﱠقَت
مت إِلى البَ ِ
رك الھَ ِ
ﱠيف َمو ِھنا ً
 07فَ َ
بات لَنا ِمنھا َولِلض ِ
كار ُم يَج َع ْلــ َن الفَتى في أُرو َم ٍة
َ 08م ِ

الشتا ِء ُخفو ُ
ق
َوقَد ح َ
ان ِمن نَجم ِ
تَلُ ﱡ
ف ريا ٌح ثَوبَهُ َوبُرو ُ
ق
كان َمضي ُ
ق
ِألَحر َمه إِ ﱠن ال َم َ
صدي ُ
ق
صبو ٌح را ِھ ٌن َو َ
فَھَذا َ
لِيَأنَس بِي إِ ﱠن ال َكري َم َرفي ُ
ق
َمقاحي ُد ُكو ٌم َكال َمجا ِد ِل رُو ُ
ق
ِشوا ٌء َس ٌ
مين را ِھ ٌن َو َغبو ُ
ق
فاع َوبَعضُ الوالِدين َدقي ُ
ق
يَ ٍ

شرح المفردات :عرنينا :العرنين من كل شيء أ ّوله ، ،صبوح راھن :أي دائم ،الھواجد :النائمة ،مقاحيد
كوم :إبل عظيمة السﱢنام و الذروة ،المجا ِدل :القصر العظيم ،روق:ذات قرن  ،دقيق :رجل دقيق قليل الخير
بخيل.
البناء الفكري:
 -01ما الموضوع المطروق في النص ؟ وضّـح
 -02ماذا يقصد الشاعر بالمستنبح ؟ وما الصفة التي خصه بھا في البيت الثاني ؟
 -03بم يوحي تعدد ألفاظ الترحيب في البيت الرابع ،وما داللة عبارة )قمت( في صدر البيت السادس؟
ب الشاع ُر وحشةَ المستنبح قام بتصرف ما ھو؟ عالم يدل ذلك؟ أيﱡ األبيات يتضمن ھذا المعنى ؟
 -04ليُذ ِھ َ
 -05ما النمط الغالب على النص.علل بين خصائصه
 -06أعرب ما تحته خط في النص إعرابا تاما.
 -07في البيت السادس صورة بيانية  ،استخرجھا مبينا نوعھا مع الشرح..
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التصحيح النموذجي لالختبار األول في مادة اللغة العربية وآدابھا
عنــــــــــاصر اإلجــــــــــابة التنقيط
البناء الفكري 07:ن
-01تنطـــــوي القصيدة تحت موضوع الكرم  ،و الكرم من الخالل الكريمة التي تحلى بھا العربي في
العصر الجاھلي ،
و ال أدل على ذلك ما يفعله الشاعر في ھذا النص الذي يروي من خالله قصة كرمه للضيف النازل بخيمته
إذ استقبله ببشاشة ثم أطعمه و آواه .
-02إن المقصود بعبارة المستنبح ھو الضيف  ،وتلك سمة البيئة العربية الجاھلية  ،إذ إن العرب كــــــــانت
تسعى في سبيل استقبال الضيف و اجتذابه عن طريق تعويد الكلب على النباح وقت رؤية الضيف من مكان
بعيد فبنباحه يھتدي الساري إلى الخيمة ليُستقبل بكل حفاوة و تود ُذد ،بل إنھم أبرزوا النار العظيمة ليھتدي
بھا الضال في تلك القفار المضلة و الفيافي الموحشة .
-03لقد تعددت عبارات الترحيب في البيت الخامس لما قال :أھال و سھال و مرحبا ،وھذا يوحي و يدل على
مدى حفاوة و ابتھاج العرب بالضيف ،فعبارة  :أھال تعني حللت بين أناس كأھلك  ،أما سھال فمعناھا نزلت
مكانا سھال الصعبا  ،أما مرحبا فمعناھا جلست مكانا رحبا وواسعا ال ضيقا .
إن كلمة قمت (الواردة في مستھل البيت السابع تدل على أن الشاعر – الكريم -يتكفل بنفسه في إعداد
طعام ضيفه وھو مسرع في ذلك .
-04ال شك في أن الضيف قبل دخوله خيمة الشاعر كان في حالة من الفزع لما تلقاه من أھوال الليل الممطر
و الريــاح  ،إال أن الشاعر استطاع أن يُذھب عنه تلك الوحشة من خالل استضافته بالصدر الرحب ثم
مضاحكته قبل ُمساءلته له ليأنس به  ،وتلك شيمة األسخياء فھم ال يسألون أضيافھم إال بعد مرور ثالثة أيام
.كل ذلك يدل على سخاء و جود الشــــاعر و ذاك بيّن في البيت السادس من النص.
– 05القارئ لألبيات يجدھا شديدة التالحم و االرتباط  ،فأفكارھا متسلسلة تسلسال منطقيا نظرا لتتابع
أحداث مواقف الكرم التي سردھا الشاعر و يمكن تحديدھا كما يلي :
-1مناداة الشاعر للضيف ووصف حالته و ھو يصارع أھوال الليل المطر ثم استقباله (3-1).
-2اإلسراع إلى نحر الناقة إلطعام الضيف (9-4).
 -3تبيان مكانة الكريم و اإلشادة بخصاله(12-10).
و مادامت األحداث متسلسلة فالنمط الغالب في النص سردي .
2/1
البناء اللغوي07:ن
-01المتأمل لألبيات ) (7-6-5-4-3-2-1يجد بأنھا اشتركت في ضميرين ھما  - :ضمير الغائب )ھو( و
يعود على الضيف  ،و ضمير المتكلم أي  :تاء الفاعل الذي يعود على الشاعر و قد ساھم الضميران في
تحقيق ترابط و اتساق أفكار النص .
-02حرف العطف الغالب في النص ھو الواو وتتجلى فائدته في الربط بين األبيات و األفكار.
-03اإلعراب:
الكلمة إعرابھا
أفحشْ
ليأنس
َ
يتقي
فعل مضارع مجزوم بلم و عالمة جزمه السكون الظاھر في آخره  ،و الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا.
يأنس :فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد الم التعليل جوازا و عالمة نصبه الفتحة
الالم :تعليلية .
َ
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الظاھرة في آخره  ،و الفاعل ضمير مستتر تقديره ھو.
فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظھورھا الثقل و الفاعل ضمير
مستتر تقديره ھو.
 -04في عجز البيت الحادي عشر صورة بيانية في قوله أخالق الرجال تضيق( :إذ شبه األخالق وھي
شيء معنوي بشيء ملموس يضيق و يتسع فحذفه و ھو المشبه به  ،في حــين أبقى قرينة و الزمة تدل عليه
و ھي كلمة )تضيق ( على سبيل االستعارة المكنية .
الوضعية االدماجية 06:ن
التحدث عما يحققه التزاور و الكرم بين الناس من آثار إيجابية 01.نتظيف التشبيه 01 :نتوظيف اسم شرط جازم لفعلين مضارعين 01.5ن توظيف فعلين مضارعين منصوبين بأن مضمرة 01.5.ن -سالمة اللغة و األسلوب 01ن

 2/2انتھى
1ن
1ن
1ن
1.5ن
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1ن
1ن
1ن
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