
املؤسسة: ثانوية عمر املختار  مديرية الرتبية لوالية وهران                                         
ا   االختبار األول يف مادة اللغة العربية وآدا

 املدة: ساعتان   املستوى: السنة األوىل (جذع مشرتك آداب)
  م 2018 -2017ه /  1439 -1438السنة الدراسية: 

  

  )األَبـَْرصِ  ْبنِ  ُعبَـْيدٍ (من قصيدة لالّنص 
  

  ـــــــــــــــدِ إذا أنَت محـَّــــْلَت اخلَـــــــُؤوَن أََمانَــــــــًة *** فَِإنـَّـَك َقْد َأْسَنْدتَــــــــــَها َشـــــرَّ ُمــْسنَـــ -1
ْرِء فَاْذُمــــــــــْم َأِو اْمحَـــــــــــدِ  َوَال  -2

َ
  ُتظْــِهَرْن ُحبَّ اْمرٍِئ قـَْبَل ُخْبــــــــــرِِه *** وبـَْعَد َبَالِء امل

َْرِء ِذي اللُّبِّ فَاقْـــتَـ رَْأيَ َوَال تـَْتبَــــــــــــــَعْن  -3
  ــــــــــــدِ َمْن لَـــْم تَــُقصَّــــــــــُه *** ولِكْن ِبَرْأِي امل

  ـــــدِ َوَال تَــــــْزَهــــَدْن يف َوْصِل َأْهِل قـَرَابَـــــٍة *** ِلُذْخٍر َوِيف َوْصِل األَبَاِعـــــِد فَــــاْزَهــــــــــــ -4
  ُهــَو الــــــــــرَِّديْ  يُكونَ يَـــــْرُجو َرَداَي َوِميــــتَــتِــي *** َسَفـــاهاً َوُجــْبــناً َأْن  الِذي َلَعـــلَّ  -5
  َفَما َعْيُش َمْن يـَْرُجو َهَالِكـي ِبَضِائرِي *** َوَال َمْوُت َمْن َقْد َماَت قـَْبِلي ِمبُْخِلِدي -6

ـــــَنايَا لِلَفــــــَىت كُ  -7
َ
  ـــلَّ َمــــْرَصـــــــــدِ وللَمــــْرِء أَيـَّـــاٌم تـَُعــــدُّ َوقَــــْد َرَعـــــــــــــــــــْت *** ِحبَــاُل امل

  ـــــِر َمْوِعـــــــــدِ َمِنيَّــتُـــــُه َجتْـــــرِي لِـــــــَوقْــٍت، َوَقْصـــــــــرُُه  *** ُمـــَالقَــاتُـــَها يَـــــــْوماً َعَلى َغْيــ -8
َِنيَّــــــــــِة يف َغــــــــــــــدِ َفَمْن لَــــــْم َميُْت يف اليَـْوِم َال بُدَّ أنـَّــــُه *** َسيَـعْ  -9

  َلُقــــــُه َحبــْـــــــُل امل
  

  

 
ُ
  ل من املفرداتشكِ توضيح امل

 بالء املرء: اختبارُه.، و ه: امتحانُ ُخْربِهِ  -
 : ختتربه.تـَُقصَّهُ  -
 : االدخار للمستقبل.ِلُذْخرٍ  -
 ي.ـتِ وْ : مَ َرَدايَ  -
 .تْ بَ ـــاقَ : رَ َرَعتْ  -
 ، وُمْنــتَـَهـاُه.هُ تُ ــايَ : غَ َقْصرُهُ  -
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  ن)07................... ( البناء الفكري
  ن)01(                                                                    ما هو املعىن الذي بدأ به الشاعر قصيدته؟. -1
  ن)01.5(                                                    اعر يف األبيات الثالثة املوالية للبيت األول؟. عّم ينهى الشّ  -2
  ن)02(   من القصيدة. هُ تَ مْ ى موته، استشهد على ذلك، وبّرر موقفه من خالل ما فهِ ـمبن يتمنّ  رٍ تأثّ اعر غري مُ يبدو الشّ  -3
  ن)01(                                           ، أوضحها من خالل شرح البيت األخري.مطلقةختم الشاعر حبقيقة  -4
   ن)01.5(معاين القصيدة تشكل موضوعا من موضوعات الشعر اجلاهلي، ما هو؟، حاول تعريفه باختصار.             -5

  

  ن)08................... ( البناء اللغوي
  ن)01.5(.                                                                    أعرب ما حتته خطّ  -1
  ن)02.5(أثرها يف املعىن.      نوعها، واشرحها، مربزا صورة بيانية، بّني  لبيت الثامناستخرج من ا -2
  ن)01.5(                            ظهر امسه وخربه.رج من الّنص حرفا مشبها بالفعل، وأاستخ -3
  ن)02.5(                    وحروفها. ،د قافيته، ُمبيِّــناً نوعهااُكتب عروضيا البيت الثاين، مث حدّ  -4

  

  ن)05) ......... (اخرت موضوعا واحدا(الوضعية اإلدماجية 
  املوضوع األول:

  تعد األمثال واحلكم من الفنون األدبية اليت تعكس واقعا
ر النُُّظم االجتماعية، حتضر وتطوّ معيشيا، يعرب عن درجة 

ضج الفكري قاس به درجة الوعي والنّ ا تُ ومعلما ثقافيّ 
  والعقلي، للبيئة اليت ينشأ فيها هذا الفّن.

األمثال  ط فيها هذه األفكار، على فنّ سقِ كتب فقرة تُ اُ  -
دا ببعض واحلكم عند العرب يف العصر اجلاهلي، ُمستشهِ 

  ا.  هكم اليت تستحضرُ األمثال واحلِ 
  

  املوضوع الثاين:
  ال شك أّنك الحظت كثريا من املظاهر الشاّذة

واملنحرفة، اليت أصبحت مالزمة للمناسبات الدينية 
والوطنية، فأفرغت تلك األعياد من جوهرها، وطغت 

 على أفكار الناس حىت أنستهم حقائقها الروحية.
اكتب فقرة تدعوا فيها إىل ختليص تلك املناسبات مما  -

ا من العادات السيئة، والتقاليد املخرتعة  علق 
البعيدة عن الشرع والعقل، حماوال توظيف النمط 

  اجي.جَ احلِ 
  

 َُوَمْن يـَتَـوَكَّْل َعَلى اللَِّه فـَُهَو َحْسُبه   

 أساتذة الماّدة بالتوفيق للجميع *** مع دعاء***
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 لالختبار األول في مادة اللغة العربية (السنة األولى ج م ع) اإلجابة األنموذجية

  ن)07................( البناء الفكري
  .ن)01(يتحدث الشاعر يف بداية القصيدة عن الشر يف ائتمان اخلائن     -1
  ينهى الشاعر يف األبيات املوالية عن: -2
 ن)0.5(مصادقة الناس قبل اختبارهم.   -
 ن)0.5(متابعة رأي الّسفيه.              -
 ن)0.5(قطيعة األرحام.                  -
، وسبب موقفه هو ن)01(الشاهد على عدم تأثر الشاعر بأمنيات أعدائه يف البيت اخلامس (لعل الذي يرجو رداي ....)  -3

م ال خيلده يف ا   .ن)01(حلياة يشرحه من خالل البيت السادس، إذ عيش أعدائه ال يضره، ومو
احلقيقة املتضمنة يف البيت األخري هي املوت، والشاعر خيرب بأن الذي مل تدركه منيته يف حاضره، البد أن تدركه مستقبال.  -4
  ن)01(

هي عبارة خمتصرة تعّرب عن نظرة شاملة للحياة، مأخوذة من جتارب  ، واحلكمةن)0.5(موضوع القصيدة هو: غرض احلكم  -5
  .ن)01( املرء وخرباته يف احلياة

  

  ن)08.................( البناء اللغوي
  اإلعراب: -1
  

ا  الكلمة   إعرا
 رأيَ  -
 الذيْ  -
 يكونَ  -

 ن)0.5(مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.                       -
 ن)0.5(اسم موصول مبين السكون يف حمل نصب اسم لعّل.                               -
   ن) 0.5(فعل مضارع ناقص منصوب بــ (أن) وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.      -

  
  االستخراج البالغي: -2
 ن)0.5(: (ميتته جتري لوقت).              االستخراج -
 ن)0.5(: استعارة مكنية.                          النوع -
: شبه الشاعر (املنية) بالكائن احلي، فحذفه، ورمز إليه بأحد لوازمه (اجلري)، واجلامع بينهما هو القدرة على إدراك الشرح -

 ن)01(املالَحق، على سبيل االستعارة.                 
 ن)0.5(   : توضيح املعىن وتأكيده.   أثرها يف املعىن -
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  االستخراج النحوي: -3
  

  ن)0.5(   خربه  ن)0.5(     امسه  ن)0.5(   احلرف املشبه بالفعل
 إن (البيت األول). -
 لكن (البيت الثالث). -
 لعل (البيت اخلامس). -
  أّن (البيت التاسع). -

 .كاف اخلطاب -
 ضمري مسترت (أنت). -
 الذي. -
  هاء الغائب. -

ا). -  ج ف (أسنتد
 ج ف (اقتد). -
 مصدرية (أن يكون). مجلة -
  ج ف (سيعلقه). -

  
  الكتابة العروضية: -4
  ن)0.25(    ***   َو بَـــْعـــَد بَــــلَـْاِء لْـــَمـــْرِء فَــــْذُمـــْم َأِو ْحــــَمِديْ    ن)0.25(َو لَــْا تُــظْــِهــَرْن  ُحـْبـَب  ْمـــرِئِـــْن قَــْبَل ُخــــْبــــرِِهـــــْي   -
-  / /0  /0 //0       /0/      0//0   /0/    /0/   /0                     /  /     ****0/    //0/  0/0/     /0/0       //   0//0  
 ن).0.25(: مطلقة   نوعها/                ن)0.25(ِو ْحــَمِدْي            : القافية -
  .ن)0.5(: الياء   الوصل/       ن)0.5(    0: الردف/               ن) 0.5(: الدال  الروي:       حروفها -
  

  ن)05...................... ( الوضعية اإلدماجية
 ن)01.5(احرتام الشكل (مقدمة، عرض، خامتة، عالمات الوقف).               -
 ن)01.5(األسلوب احلسن.                                                        -
  ن)02(التوظيف.                                                                -
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