الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لوالية ورقلة

ثانوية الطيبات ورقلة

التاريخ2017/03/7:

الشعبة :جذع مشترك آداب

المستوى  :أولى ثانوي

المادة :اللغة عربية

المدة :ســـــــــــاعتان
االختبار األول في مادة اللغة العربية وآدابھا

النص :قال عنترة:
ب الع َُّذ ِل
َ -1ح ِّكم سُيــــوفــَ َك في ِرقا ِ
َ -2وإِذا بُلـــ َ
يت ِبظــــــال ٍِم ُكن ظالِم
ھاك َيــــو َم َكري َھ ٍة
الجبانُ َن َ
َ -3وإِذا َ
ِعص َمقا َل َتــــ ُه َوال َتحــــفِل ِبه
َ -4فا ِ
نزالً َتعلو ِب ِه
َ -5واِخ َتر لِ َنفسِ ـــــ َك َم ِ
َ -6فال َم ُ
وت ال يُنجيــــــــ َك مِن آفا ِت ِه
َ -7م ُ
وت ال َفتى في عِ َّز ٍة َخــــــي ٌر َل ُه
 -8إِن ُك َ
العبي ِد َف ِھمــ َّتي
نت في َعدَ ِد َ
بس نِس َبتي
-9أَو أَن َك َرت فُرسانُ َع ٍ
ذابلي َو ُم َھ َّندي ن ُ
ِلت العُل ال
َ -10و ِب ِ
الحيـــا ِة ِب ِذلَّ ٍة َبل
-11ال َتسقِني ما َء َ
الحيا ِة ِب ِذلَّ ٍة َك َجـــــــــ َھ َّن ٍم
-12ما ُء َ

َوإِذا َن َز َ
ِرح ِل
دار ُذ ٍّل َفـــــــا َ
لت ِب ِ
َوإِذا َل َ
الجھا َل ِة َفاِج َھلي
قيت َذوي َ
الجح َف ِل
ِحام َ
َخوفا ً َع َل َ
يك م َِن اِزد ِ
َواِقدِم إِذا َح َّق اللِقـــــا في األَوَّ ِل
حت ُ
ظ ِّل ال َق َ
أَو مُت َكريما ً َت َ
سط ِل
الجــــــــندَ ِل
ِحصنٌ َو َلو َشيَّد َت ُه ِب َ
مِن أَن َي َ
سير َطر ٍ
كح ِل
ف أَ َ
بيت أَ َ
وق ُ
َف َ
الث َريّا َوالسِ ماكِ األَعــــ َز ِل
َفسِ نانُ رُمحي َوالحُسا ُم ُيقِرُّ لي
العدي ِد األَجــــــــــ َز ِل
ِبال َقرا َب ِة َو َ
الحنــــــ َظ ِل
أس َ
َفاِسقِني ِبالع ِِّز َك َ
َ
نز ِل
َو َج َھ َّن ٌم ِبالع ِِّز أط َيبُ َمــــــــ ِ

شرح بعض مفردات القصيدة  :العذل  :جمع عاذل أي الئم -القسطل :السيف –
السماك األعزل :نجم  .المھند  :السيف ذابل  :الرمح
األجزل :الكثير
البناء الفكري 7.5 :ن
 – 1ماذا يطلب الشاعر من المخاطب في البيت األول؟1ن
 -2بم رد الشاعر على نصيحة الجبان ؟ و عالم يدل ذلك 1.5.ن
 -3يعكس البيت 8و  9مشكلة كان يعاني منھا عنترة واستطاع التخلص منھا .وضح ھذه المشكلة من خالل ما
تعرفه ومن خالل ما جاء في البيتين1.5 .
 -4يقول الشاعر  :عش عزيزا أو مت وأنت كريم  .يتجسد في ثالث معاني من أبيات القصيدة ؟ وضحھا 1.5.
 -5إذا كان الشعراء ينسبون مجدھم إلى أھاليھم  ،فھل تجد عنترة من ھذا الصنف من الشعراء ؟ علل 1.5.
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البناء اللغوي 7.5:
 -1ما النمط الغالب على النص؟ حدد مؤشرين له مع التمثيل1.5.ن
-2استخرج جملة الشرط وجوابه وأداته في البيت 2و3و1.5 .4ن
-3أعرب ما تحته خط في النص إعرابا مفصال 1.5 .ن
 -4في البيت األخير صورة بيانية حددھا واشرحھا وبين نوعھا1.5.
 -5قطع البيت األخير وحدد أسبابه وأوتاده وقافيته ونوعھا ورويه 1.5
وضعية إدماجية 5 :ن
أبدع معظم العرب في ضرب األمثال في مختلف المواقف واألحداث فال يخلو موقف من حياتنا العامة إال
ونجد مثال ضرب عليه ،وال تخلو خطبة مشھورة وال قصيدة سائرة من مثل رائع مؤثر في حياتنا ،فاألمثال
أصدق شئ يتحدث عن أخالق األمة وتفكيرھا وعقليتھا  ,و تقاليدھا وعاداتھا
اكتب موضعا تتحدث فيه عن األمثال والحكم في العصر الجاھلي معالجا النقاط آالتية:
ماذا تمثل األمثال والحكم في حياة العرب وما ھو سبب انتشارھا في العصر الجاھلي.تعريف المثل والحكمة بإيجازالفرق بينھما-الدالالت التي تحملھا األمثال الجاھلي.

أﺳﺘﺎذة اﻟﻤﺎدة ﺗﺘﻤﻨﻰ ﻟﻜﻢ ا
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