
 

   
 1:  وى ملُستَ ا                                                                   2017/2018:  راسيةالّد  نةُ الّس  

     ج م ع ت.

  سا 2:  ملدةا                                                                                                             : ويةُ ثانَ        

يالثُّ  اْخِتبارُ                                                 ا  ماَدة ال الثي ٔالاوِل  َ ِ غة العربّية وآدا
 لُّ

     بعد مقتل أخيه ُكليب : عدّي بُن ربيعة َقال

ى ُكّنا نغار   .1 اِن  ع
َ
 الَعــــــواِتق أْن ترى    باألْمس خارجًة عن ٔالاْوط

ن  .2 ا   ثوى  فخرْجن ح  واِن ــَ ـــــده ُمــــــــــــــْســــــــــــتيقناٍت بْعـ   ٌكليٌب ُحسرًّ

ي املُّرانــــويَ  .3  ُقْلن َمن للُمستضيق إذا دعا     أم َمن لخضب عوا

رة للزمان فقد آتى    .4  انيـــــن مكّل ُرْكــــــــــــــفقدانه وأَخ    كــــــــــــان الّذخ

5.  
َ
ّي بَكــــــــــنفس ِمن زماٍن فاِجِع      ألْ ْهف ـــــــيا ل  ِجرانو  ٍل ـــَك ـْلـــقى َعـــــــــ

 ْسواِن وم والنِّ الَق  ِبـــــــــُمصيبٍة ال ُتـــــــــــــْستقاُل َجـــــــــليلٍة      غلبْت عزاء .6

ـــ        ماَلِوًذاَهــــّدت ُحُصوًنا ُكّن قْبُل  .7  ّباِن لذِوي الُكُهوِل مًعا وللشُّ

َن سّيد َقــــومه و  .8  ِن   ٔالاْكفاَباطّي ُشّدْت عليِه ق        اْنـــــــــــُدْبنهَفـــــــــابِك

نو  .9 الً َمــــــ اْبِكـــــــــ ّمِ
َ  ــــــاِنيــــا أْبَك َمـــلَذاك فائه ـــــــــــِبِدَم          ْصرع ِجيده ُم

َ    به َقــــــبائل َتــــــــــــْغـــلٍب       ّن ركفألْتـــــ .10  وَمــــــكاِن   َقــــــــرارةــُكـــــّل ى ِبـــــــــَقْتـــــــ

ُشـــــــَها وَحــ .11 ْ َها       َيـــــــــ ُسوُر أُكفَّ ى ُتعاوُرَها النُّ َ  لغْرباِن ـواِجُل اـــــقت
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  : األسئلة   

  )08( : البناء الفكري

    ِلَم خرجت النسوُة والفتياُت ؟ .1
  ؟ ما ِهي الحالُة الّنفسّية للشاِعر، وّضحْ  .2
  بإيجاز ؟ القصيدة تمهيٌد بارز لحرب الَبُسوس، تحدث عنها .3
  ا دقيقا ؟  شرحً  البيت الّساِدس اشرحْ  .4
  عليل ؟قال ُمّرة بن ُذهل لُكليٍب قبل قتله " لألقارب أن يتزاوروا ال أن يتجاوروا "، ما رأيك مع الت .5
  من خالل الّنص تظهُر بعُض مالمح بيئة الّشاعر، وّضحها ؟ .6

  ما الّنمط الغالب على الّنص ؟ اذُكر ثالَثَة ُمؤِشراٍت له ؟ .7

  ن)07( البناء اللغوي: 
  ِرب َما تْحَته سْطٌر إْعراًبا تاًما ؟ أعْ  .1
  بّين أثره ِفي َجَمالّية القصيدِة ؟و  ،مجاًزا من البْيت السابعِ  اْستخِرج .2
 ِته.الّرُجُل كاألسِد في شَجاع التَّْشبيه اآلِتي : َهات استعارًة مكنّيًة وُأْخرى تصريحّيًة ِمن .3

 ُأْخرى. : ال تَُقِدْم ِرْجًال وُتَؤِخر اآلتيةاْذُكْر َنوع الِكناية  .4

 ماذا أفادت " قد " في البْيت الرابع، مع التعليل. .5

  
           ن)05(الوضعّيُة اإلْدَماجّيُة :    
    ـَشَباْصبَحت خَ أَقال ِنزار قّباني : َيا اْبن الَوليد ... أال سْيًفا ُتَؤجُرُه ؟        فُكلُّ أسْيافَنا  قْد    

 ا    العربَ  ِدَمشُق يا كْنَز أْحالِمي ومْرَوَحِتي         أْشُكو الُعُروبة أْم أشُكو لكِ                     

  .اريخا وال تَ أّمة ال رجاَل لهَ الذُّل، وتَطاول عْليَنا الَجِميع، كأّننا اسُم العرِب الَيْوم بالَهوان و  اْرتَبط
 ِبها ُسكان شبه ان يتمّيزُ لتي كَ االّشجاعة لَجاهلّية ُمْبِرًزا الشُُّموخ واألَنفة و لعرِب ِفي اتحّدث ِفي فْقرٍة ُموَجزٍة عْن حياِة ا

 الماضية. األفعالة و الكنايَها أْحكامك، ُموظًفا الَمجاز و ُتعلُل بِ  تاريخّيةٍ  ا أمكن بشواهدَ مَ  ْستعيًناالجزيرِة َقِديًما، مُ 

  
   

              كم بالتوفيقل تمنياتَنا                                                                                   
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