
 اثنوية مهاجي دمحم احلبيب – عني األربعاء -                                   ادلستوى: السنة األوىل جذع مشرتك آداب
 

 

 قال الشاعر امرؤ القيس:
َكَلْمـِع الَيَدْيِن ِف َحِبٍّّ ُمَكلَّـلِ                    أَصاِح تـََرى بـَْرقاً أُرِْيَك َوِمْيَضـوُ   

َُفتَّـلِ 
َِبِل ادل ِلْيـَط ِِبلذُّ   ُيِضيءُ  َسَناُه َأْو َمَصابِْيُح رَاِىـبٍّ                  أَ ىان السَّ

َما ُمَتأَمَّـلِ  وبـَنْيَ العـَُذْيِب بـُْعدَ                   َضـارِجٍّ قـََعْدُت لَُو وُصْحَبِِت بـَنْيَ   

ْيِم أَْْيَُن َصْوبِـوِ  َتاِر فـََيْذبُـلِ                     َعَلى َقَطنٍّ ِِبلشَّ َوأَْيَسـرُُه َعَلى السِّ  

اءَ )َفَأْضَحى
َ
َفةٍّ (َيُسحُّ ادل َيُكبُّ َعَلى األْذقَاِن َدْوَح الَكنَـْهَبلِ                   َحْوَل ُكتـَيـْ  

َفأَنـَْزَل ِمْنُو الُعْصَم ِمْن ُكلِّ َمْنـزِلِ                       وَمـرَّ َعَلى الَقنَـاِن ِمْن نـََفَيانِـوِ   

ُمَزمَّـلِ َكِبْيـُر أََُنسٍّ ِف ِِبَـادٍّ                        َكَأنَّ ثَبِْيـراً ِف َعرَانِْيـِن َوبْلِـو  

َحمَّلِ                     وأَْلَقى ِبَصْحـرَاِء الَغبْيِط بـََعاَعـوُ 
ُ
نـُُزْوَل الَيَماِن ِذي الِعَياِب ادل  

بَـاعَ  ِفْيِو َغْرَقى َعِشيَّـةً                     ِِبَْرَجائِِو الُقْصَوى َأََنبِْيُش ُعْنُصـل  َكَأنَّ السِّ
 شرح املفردات: صاح: صاحب / حّب: ما ارتفع من السحاب / مكّلل: مستدير/ سنا: الضوء / ضارج، العذيب: مكاَنن /

و تبرياً:  القنانقطن و /  الشيم: النظر إىل الربق / كتيفة: اسم أرض /األذقان: الرؤوس وأعايل الشجر / دوح: شجرة عظيمة /الكنهبل: نوع من الشجر 
من القطر /ِباد: كساء سلطط من وبر اإلبل وصوف الغنم / مزّمل: ملتف / اليماِن: اجلمال / أَنبيش:  عرانني: األوائل/ وبلو: ما عظمل/ اجب اءمسأ

 العروق / العنصل: بصل بري.
 األسئلة:

 البناء الفكري: )80ن(
ن(01)                                                 ما ىو الغرض العام للقصيدة؟ -1  
ن(02)               مباذا شبهها؟ ما ىي الظاىرة الطبيعية الِت شدت انتباه الشاعر؟ -2  
ن(01)            ما ادلعىن ادلقصود بقول الشاعر ) فأضحى يسّح ادلاء حول كتيفة(؟ -3  
ن(1,5)     مب شبو الشاعر جبل تبرياً وقد غطاه ادلاء والغثاء الذي أحاط بو إال رأسو؟ -4  
     ن(1,5)      شاعر ثالث ظواىر طبيعية. عني العبارات الدالة على كل ظاىرة.رصد ال -5
ن(01)                       كيف تظهر بيئة الشاعر من خالل كل ىذه األوصاف؟  -6  

 البناء اللغوي: )80ن(
  ن(1,5)                    لو مع التمثيل. مؤشرينما النمط الغالب ِف النص؟ اذكر  -1
  ن(1,5)  أعرب ما حتتو خط ِف النص اعراب مفردات وما بني قوسني اعراب مجل.  -2
ن(01)                ِف البيت األخري صورة بيانية، اشرحها زلددا نوعها وبالغتها. -3  
ن(01)              ِف البيت الرابع زلسن بديعي، حدده ذاكرا نوعو وأثره ِف ادلعىن. -4  
  ن(01)  على من يعود الضمري ادلتصل الكاف واذلاء ِف لفظِت ) أريك، وميضو( ِف البيت األول؟ -5
ن(02)                  اكتب البيت اخلامس كتابة عروضية، زلددا قافيتو وحروفها. -6  

 اختبار الفصل األول في مادة  اللغة  العربية  وآدابها



 الوضعية االدماجية: )80ن(
وتتلون أمام َنظري اإلنسان حىت تشكل لوحات فنية حترك خيالو، وتثري انفعالو.  تتنوع مشاىد الطبيعة،            

 والشاعر أكثر الناس احساسا ِبماذلا، ولذلك أبدع شعراء العصر اجلاىلي ِف تصويرىا ووصفها.  

، ذاكرا بعض )ثالث مظاىر( اشرح ىذا القول مربزا مظاىر الطبيعة الِت اعتىن شعراء العصر اجلاىلي بوصفها          
نقطة( 02).          )ثالثة شعراء( الشعراء  

 موظفا:    تشبيها ، رلازا لغواي ، وفعلني مضارعني واحد مرفوع واآلخر منصوب ، مبتدأ ، حرف مشبو ِبلفعل ، 
نقطة(  02)                       َنسخا.    

 مالحظة: ضع سطرا حتت الشواىد، وال تتجاوز عشرة أسطر.                     

 

 

                                                                                         وهللا وّلي التوفيق

 


