
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ثانوية مسلم محمد المزدور                                              مديرية التربية لوالية البويرة   

2019 ماي 19                                               للسنة أولى الثالثالفصل  اختبارات  
                                                               علومجذع مشرتك  الشعبة :  

  سا 02 المدة:                                        اللغة العربية وآدا�ا            في مادة:اختبار 

  النص:
العصــبيات فــي البصــرة الشــتعال الهجــاء طــوال هــذا العصــر ، كمــا هيــأ لنمــو فــن  ارُ عَ تِ أ اْســهّيــ       

النقائض نموNا واسـعا ، وقـد أعـدت لهـذا النمـو أسـباب كثيـرة ، يرجـع بعضـها إلـى عوامـل اجتماعيـة 
ي خاصـة فـي وبعضها إلى عوامل عقلية . أما العوامل االجتماعية فمردُّها إلى حاجة المجتمـع العربـ

وقـاتهم الطويلـة . وقـد كانـت قبائـل العـراق شـديدة أالبصرة إلى ضرب من المالهي يقطع به الناس 
حينئـذ انبـرى شـديدا .  اشـتعاالالصلة بحياتها البدوية القديمة ، وأخذت نيران الهجاء تشتعل فيها 

ــاك بأهــاجيهم ، وســرعان مــا تحولــوا بهــا إلــى نقــائض مثيــرة ،  يمــألونالهجــاّءون  أوقــات النــاس هن
فشاعر قبيلة من القبائل ينظم قصيدة من القصائد في الفخر بقبيلته وأمجادها ويتعـرض لخصـومها 
من القبائل األخرى فينبري لـه شـاعر مـن شـعراء تلـك القبائـل يـرد عليـه بقصـيدة علـى وزن قصـيدته 

يريد أن يظهر تفوقه عليه من ناحية المعاني ومن ناحية الفن نفسـه ، ويجتمـع النـاس ورِويّها ، وكأنه 
من حواليهما يصفقون ويهتفون ويصيحون . وذلك تحولت النقائض من غاية الهجاء الخـالص إلـى 

 غاية جديدة هي سدُّ حاجة الجماعة الحديثة في البصرة إلى ضرب من ضروب المالهي.
وأهم مـن وقفـوا حيـاتهم علـى تنميـة تلـك النقـائض القبليـة مسـتلهمين فيهـا ظـروف العصـر وأحداثـه 
السياسية جرير والفرزدق التميمان . وكان أولهمـا مـن عشـيرةُكليب، والثـاني مـن عشـيرة مجاشـع ، 

 .في عشيرتهما  عاماوقد ظال يتناظران نحو خمسة وأربعين 
  242و 241 صن كتاب تاريخ األدب العربي العصر األموي شوقي ضيف م                                
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ج جذع  شعبة :  الشعبة :  

am للاللغة اي مادة:في مادة:رxa
بيات فــي العصــبيات فــي البص

عـدت لهـذاقـد أعـدت لهـذا النم
امل اال العوامل االجتماعي

وقـاتهوقـاتهمأأ الناس  به الناس 
 الهجاء تشنيران الهجاء تشتعل

، وســرعان مـهم ، وســرعان مــا تح
خر بقبيلته وأمج الفخر بقبيلته وأمج

رد عليـه بقصل يـرد عليـه بقصـيد
 الفن نفسحية الفن نفسـه ، و

لهجاء الخ غاية الهجاء الخـا
ب المالهي.ب المالهي.

ر وأحداثلعصـر وأحداثـه
مجاش
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 األسئلة
 نقاط  09أوال: البنــــاء الفكــــري: 

 يتحدث الكاتب عن غرض شعري ظهر في العصر األموي ماهو؟ عّرفه. -1
 أرجع الكاتب ظهور هذا الفن  إلى عدة عوامل .حددها. -2
مـن  ماهي األسـباب األخـرى التـي أدت إلـى ظهـور هـذا الفـن ؟ ومـن أشـهر مـن مثـل هـذا الفـن -3

 ؟ الشعراء
 وزن وقافية قصيدته؟ا كان الشاعر يرد على خصمه بنفس لماذ -4
 ما النمط الذي اعتمده الكاتب في عرض أفكاره ؟ علل  -5
  لخص النص محترما تقنية التلخيص -6

 نقاط 06اللغـــــوي:  ثانيا: البنــــاء
 ال تكسل أيها الطالبأعرب ما تحته خط في النص وفي الجملة التالية:  -1
 حدد نوع المنادى في الجمل التالية وحكمه اإلعرابي : -2

 يا طالب العلم كونوا مصابيح أمتكم/يا صادقا ستنجو/يا أوراس إن في شموخك لعبرة. -
 " صورة بيانية اشرحها . النقائض نموNا واسعاكما هيأ لنمو فن " في قول الكاتب: -3
 قال الشاعر:إلى حتفي سعى قدمي      أرى قدمي أراق دمي  -4

 ما نوع المحسن البديعي في البيت
 نقاط  05ثالثا: الوضعية اإلدماجية: 

 فت على العصور األدبية وما تميزت به خالل مشوارك الدراسي تعرّ 
شـعراء كـل  ي درسـتها مبـرزا أهـمتـر مـن العصـور الفقرة تتحدث فيها عن أهم ما ميز كل عص اكتب

 مما تحفظه.  بيتينعصر موظفا بيتا أو 
 انتهى الموضوع                                   
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ي األسـبابماهي األسـباب األ

عر يرد علىشاعر يرد على خص
ه الكاتب فعتمده الكاتب في 
لتلخيصنية التلخيص

  أيأيهملة التالية:  الجملة التالية: 

ti: اإلعرابي :كمه اإلعرابي
جو/يا أوراسستنجو/يا أوراس إن

" صورة بيا" صورة بيانيةسعا
مي 

عراءكـلشـعراء كـل 
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  2019الختبار الفصل الثالث  أولى جذع مشترك علوم اإلجابة النموذجية  العالمة
 مجّزأة المجموع 
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 نقاط) 09أوال: البناء الفكري( 
 الغرض الشعري الذي يتحدث عنه الكاتب هو النقائض -1
ي الـوزن والقافيـة والـروي ذلك الشعر الذي يرد الشاعر على نظيره بقصيدة تتفق معها فهي و 

 ينقض من خاللها ما قاله غريمه، ويثبت لنفسه وقومه عظيم السجايا.
 وعوامل عقلية العوامل التي أدت إلى ظهور فن النقائض هي : عوامل اجماعية  -2
 األسباب األخرى التي أدت إلى ظهور هذا الفن:  -3

 فاء لحياة اللهو والترف لصرف الناس عن السياسةتشجيع الخل
 إحياء بني أمية للعصبية القبلية بين الناس

 بال الناس على المباريات األدبية بغية التسلية واللهو.إق
 أفضل ممن مثل هذا الفن من الشعراء جرير والفرظق واألخطل و 
ين لــه أن يســتطيع أن قصــيدته لكــي يبــعر يــرد علــى خصــمه بــنفس وزن وقافيــة كــان الشــا  -4

 .ن تفوقه عليه من ناحية المعاني والفن نفسه يول ان يجاريه ويبرضه ويحاغفي  ينظم
 النمط الذي اعتمد الكاتب في عرض أفكاره هو النمط التفسيري ومن خصائصه -5

 عهد بني أمية  طرح القضية والتي تمثلت في أسباب ظهور ف النقائض ف
 كما أما ذلك ..مثل   والتفصيل  التحليل والتفسير توظيف أدوات

 . / األسلوب الشخصي  ة اللغة والتركيبمالتلخيص : مراعاة مضمون النص / سال -6
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 نقاط 06ثانيا: الناء اللغوي: 
 اإلعراب: -1

 اشتعاال: مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره
ن: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون النه من األفعال الخمسة والواو ضـمير يمألو 

 متصل في محل رفع فاعل 
 عاما: تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره 

 والهاء للتنبيه  الضم في محل نصب منادى مبني علىأي :أيها : 
 الطالب: صفة مرفوعة وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره

 مالحظة: االسم المعرف بعد أيها إذا كان جامدا يعرف بدل وإذا كان مشتقا يعرب صفة 
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 األخرى التيباب األخرى التي أدت
ياة اللهو والتر لحياة اللهو والترف

لية بين الناسية القبلية بين الناس
دبية بغية التسل األدبية بغية التسلية و

ء جرير والفرشعراء جرير والفرظق
قصقصــيدوزن وقافيــة س وزن وقافيــة 

ليه من ناحيةقه عليه من ناحية المع
لنمط التفسيري هو النمط التفسيري و
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 حكمه االعرابي نوعه المنادى

 منصوب  مضاف طالب العلم
 منصوب  نكرة غير مقصوردة  صادقا
 مبني على الضم  اسم مفرد  أوارس

 النقائض نموNا واسعاكما هيأ لنمو فن  الصورة البيانية : -3
ة تـدل عليـه وهـي النمـو علـى وتـرك قرينـي ينمـو فحـذف المشـبه بـه شبه النقائض بالكائن الذ
 سبيل االستعارة المكنية 

 إلى حتفي سعى قدمي      أرى قدمي أراق دمي المحسن البديعي: -4
 المحسن هو جناس في الشطر الثاني في لفظي قدمي دمي وهو ناقص
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 نقاط 05الوضعية االدماجية: 
 راعي في الفقرة :ي 

 تعريف العصر الجاهلي وذكر أشهر شعرائه 
 ذكر عصر صدر االسالم وأشهر شعرائه 
 ذكر عصر صدر بني أمية وأشهر شعرائه 
 ذكر بيت او بيتن ألي شاعر تم دراسته

 

20 en المجموع
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

د
الصورة البالصورة البيانية--smsss33أوارسأوارس

نقائض بالكائنبه النقائض بالكائن الذ
ارة المكنية الستعارة المكنية 
إلى حتفيإلى حتفي سعي: البديعي:

شطر الثاني في الشطر الثاني في

s

،

om

nc
y-e

2020 ennnenوع

1as.ency-education.com


