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                      ثانوية بن الصغير عبد القادر دوار الماء                   
 ساعتان المدة :ج م آ                                                          1: المستوى 

 الفرض الثالثي الثالث في مادة اللغة العربية وآدابها
 

قال الكميت بن زيد في هاشمياته المشهورة:

 غير ما صبوة وال أحالم                     امـــــــــــــــــمن لقلب متيم مسته

 لبني هاشم فروع األنام                     ديــــــــــوأب هواي الذي أجنّ بل 

 ر في عرى األحكامن من الجوْ                  يديــ     ــــــــللقريبين من ندى والبع

 س ومرسي قواعد اإلسالم                 ا   ـــــنـّ المصيبين باب ما أخطأ الو

 ضراما وقودها بضرام لفّ                      رب إنــــــوالحماة الكفاة في الح

 س فمأوى حواضن األيتام                 ا  ــــــّ والغيوث الذين إن أمحل الن

 يرة طبين باألمور العظامالسّ                    في   راجحي الوزن كاملي العدل

 ر والمصمتين باإلفحام                    ي  ــــــــمكاث ديّ في النّ  مهاذير ال

 س سواء ورعية األنعام                   ا   ــــّ رعية النى الكمن ير ساسةُ 

 أو سليمان بعد أو كهشام                  د     ــــــــــــكعبد المليك أو كولي ال

 وهم األبعدون من كل ذام             ر         ــــــــفهم األقربون من كل خي

 مون في األحالملفة واألح                 أ      رّ ـاس في الوهم األرأفون بالنّ 

 هاماتّ  همت القريب أيّ واتّ                       مّ ــــــــــفيهم كنت للبعيد ابن ع

 ديوان الكميت بن زيد                                                                                           

 شرح المفردات:

اس: أجدبوا، والمحل: الجدب/ طبّين: رام: الوقود/ أمحل النّ مه الحب: استعبده/ أجّن: أستر/ الضّ م: تيّ متيّ 
-سليمان -الوليد  -المليكالنّدّي: النّادي: المجلس/   عبد  /فالن طّب: حاذق/ مهاذير: المهذار كثير الكالم

 هشام: خلفاء بني أمية خصوم  بني هاشم .
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قال اقال الكميت

من لقلب متيممن لقلب متيم مس

وأبّواي الذي أجنهواي الذي أجنبل 

ـيديعععـــــــــ ندى والبعن من ندى والبع

ـــّّلللـنــنـ أخطأ الب ما أخطأ ال  ـا   ــــــــ

ب إنرب إنـــــ             ـ

س                         ـا  ــــّ

سيريرة طّالسالس                  

ر والمصمتينر والمصمتين       

 سواء ورعيةس سواء ورعية األنعا

ن بعد أو كهشامسليمان بعد أو كهشام

ن كل ذامون من كل ذام

المألحالم

يت بن زيد الكميت بن زيد 

ّيب/ طبين:ين: 
-مان
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 البناء الفكري:

 ما موضوع النص العام، وما الظروف التي أوجدت مثل هذه المواضيع.؟ -

 أثبت الشاعر لنفسه أمرا ونفى عنها آخر، بيّن ذلك. -

 اعر وهواه؟لمن طرب الشّ  -

 دوحيه والموجودة في األبيات من الثالث إلى الّسابع.اعر ممعدّد الّصفات التي وصف بها الشّ  -

 ما األمور التي ينفيها الشاعر عن ممدوحيه ؟ -

 إلى من يشير الشاعر من قوله في البيتين التاسع والعاشر؟ -

 بالنسبة إلى الشاعر؟ من القريب الحقّ  -

 البناء اللغوي:

 ما النمط الغالب على النص. -

 دورها. النّص، وما اذكر أهم أدوات الربط في -

 يادة.استحرج فعال مجردا وآخر مزيدا وبيّن حروف الزّ  -

 صغ اسم الفاعل من األفعال اآلتية:  - 

 أضرم -جار -رجح -بسط

 هات صيغة مبالغة من هذه األفعال:  -

 حفظ  -حلم -رأف  -هذر

 استخرج المحّسن البديعي في العبارتين وبين نوعه مع التّعليل: -

  عليه وسلم: اللهم حّسن ُخلُقي كما حّسنَت خْلقي.قال صلى هللا

 أسير وقلبي بالبالد أسير. -

 العروض:

 البيت اآلتي وسّم بحره: قّطع 

 ه األمرُ رُ حك والذي    أمات وأحيا والذي أمْ كى وأضْ ا والذي أبْ أمَ 

 en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s-لم

عدعدّد الص-

ما األمورما األمور التي--

 من يشير الشاإلى من يشير الشاعر

بالنسبالنسبة إلىّّب الحقلقريب الحّقّ

ص.لى النص.

دوردورها.ّصالنّص، وماص، وما

ّن حروف الزن حروف الّز يادةّنيدا وبي
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