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  في مادة اللغة العربية وآدابها اختبار
  

  ـ) بتصرف(من كتاب تاريخ األدب العربي لشوقي ضيف ـ  النص
    

رت، فإّن جاهلي ترتيبا تاريـخيا، وال أن نَعِرف كيف نشأت وتطوّ ـموضوعات يف الّشعر الـال نُرّتبال نستطيع أن     
نستطيع أن نظّن ظّنا أنّـها تطّورت من أناشيد  اكنّ  نْ ، وإِ )منى لهذا الّشعر انطمرت في ثنايا الزّ ـاألصول األول(

  ثاء، واحلماسة. واهلجاء، والرّ  ،هم، فمنها : املدحـحياتشؤون ها على ـهتهم؛ يستعينون بـها إىل آلـجهون بدينية، كانوا يتّ 
ومن موضوعات شعرهم الـُمهّمة الوصُف، وقد وصفوا كل شيء وقعت عليه أعينهم يف صحرائهم، ويف العادة     

ج الشُّعراء إىل وصف رحالتـهم يف الّصحراء، فيتحّدثون عن َقْطِعهم للمفاوز البعيدة، خرُ إذ يَـ  ،لـهمزَ يذكرون ذلك بعد غَ 
ماعز، ـحو ما أكثروا من وصف اإلبل، أكثروا من وصف الـوعلى ن ُمْسِهباً، ويأخذون يف وصفها وصفاً  ،فوق إبلهم

ري، واحف، وصفوا الطّ حيوان، والزّ ـحو ما وصفوا الـوعلى ن ،...وغريها كثري  خيل، والكالب، واألسود، والذئاب،ـوال
  صويره.من وصف ذلك كّله وت ،والعنكبوت، وقد أفاض اجلاحظ بكتابه احليوان فيما جاء على ألسنتهم ،والّنمل

ب، دْ جَ ـمن وصف ال أكثرواماء، ـونة األغصان، وكثرة الدُ بات، ولُ ، ورطوبة النّ بِ صْ خَ ـال رِ ـكْ وكما أكثروا من ذِ     
هم إال ـصل ب يتّ ياطني، وكادوا ال يرتكون شيئاً والشّ  جنّ ـوخماوفهم يف لياليها من ال ،حراءما وصفوا وعوثة الصّ ـوطال

  مراعي، ووصفوا األسلحة واحلروب.ـعي والوصفوه، فوصفوا الرّ 
ْمَناها مجيعا كانت تتداخل يف القصيدة الطّ ـوهذه ال     م كَ يلة، وكان يتداخل معها ضرٌب من الـحِ و موضوعات اليت َقدَّ

  ة.    خاصّ  ها مقطوعاتٍ ـد لفرِ ي يف تضاعيف قصيدته بتجاربه، وقد يُ ـدلاعر ما يزال يُ ة، فالشّ هذيبيّ واملعاين التّ 
  

  رصيدي اللغوي: أثري
  

  : يف أثنائها.تضاعيف /ها ـ: حترك الّرمال، وعدم ثباتوعوثة /بات من النّ ايل وهي املكان الشاسع اخل ،: مجع مفازةالمفاوز
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  )ن07.5................... ( البناء الفكري
  ن)01.5(                                .، ولِـَماذا ؟؟ خياـيستطيع الباحثون ترتيب املوضوعات الشعرية تاريهل  -1
  ن)01(                                 .ي؟ـمها الكاتب يف حديثه عن أولية الّشعر العربما هي النظرية اليت قدّ  -2
  ن) 01(                                   .موضوعات الشعرية؟ـال ملاذا جعل الكاتب موضوع الوصف من أهمّ  -3
  ن)02(   ذلك من خالل النص.           على ينشاهد مول، اُذكرأهم خصائص موضوع الوصف الشّ  من -4
   ن) 02(                                                 .تشتمل الفقرة األخرية على فائدتني، اذكرمها باختصار -5

  

  ن)07.5......................( البناء اللغوي
  ن)01.5اجلدب).                                          ( –ُمْسِهباً  –املفردات اآلتية: (انطمرت اشرح  -1
  ن)02(                                                                              .أعرب ما حتته خط -2
  ن)02(                                               .استخرج من الّنص أداة نصب، وأداة شرط جازمة -2
  ن)02(     . نوعها، واشرحها، موضحا تأثريها يف املعىنبّني صورة بيانية، الفقرة األوىل  ما بني قوسني يف -3
  

  

  ن)05...................... ( الوضعية اإلدماجية
ُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكبَـَر َأَحُدهُ  قال اهللا تعاىل:  السند: َما َأْو ِكَالُهَما َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا ِإمَّا يـَبـْ

َهْرُهَما َوُقْل َلُهَما قـَْوًال َكرِيًما ( الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوُقْل َربِّ اْرَحْمُهَما  ) َواْخِفْض َلُهَما َجَناحَ 23َفَال تـَُقْل َلُهَما ُأفٍّ َوَال تـَنـْ
  .)سورة اإلسراء( )24َكَما رَبـََّياِني َصِغيًرا (

يف إدخال  سبباً  األولعزمت أن جتعل نتائج الفصل فوالديك،  كرمية مدى تقصريك يف حقّ اآلية ال رت وأنت تتلوقد تذكّ     
  الفرحة على أنفسهما، وجزءا من رد مجيلهما عليك.

ـ إن  موظفاعادة عليهما، ل السّ دخِ الوالدين، واإلحسان إليهما، من خالل التماس ما يُ  اكتب فقرة تتحدث فيها عن برّ  -
 ، والكناية.الّنمط الوصفي :أمكنك ـ 

  واإلمالئية.مالحظة: سطر على المطالب، وتجنب األخطاء اللغوية 
  

 َُوَمْن يـَتَـوَكَّْل َعَلى اللَِّه فـَُهَو َحْسُبه   

  *** بالتوفيق للجميع ***
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