
  حمام السخنة –ثانوّية ھواري بومدين 

  المستوى : الّسنة األولى               في ماّدة اللغة األدب والعربي امتحاُن الفصل الثالث

  .2017-2016                           الّشعـب : جذع مشترك علوم و تكنولوجيــــــــــــــا

  

  :  الفرزدقُ  قال  
 ل ُ ــــــــوإليه كان حباء جفنة ُينق مـــھالملوك نفوسَ  خالي الذي غصبَ   01
  لُ ـــــــــــوأبوك خلف أتانه يتقم ةٍ ــــــــــــــإنا لنضرُب رأس كل قبيل  02
 ل ُ ـــــــــــنجھ وتخالنا جناً إذا ما ةً ــــــــــــــأحالمنا تزن الجبال رزان  03
  المنزل وقضى عليك به الكتاب  اــــــضربت عليك العنكبوت بنسجھ  04
    :جريــــــرُ قال   
 لـــالذليل يعوذ تحت القرم مثلَ   هِ ــــــــــــكان الفرزدق إذ يعوذ بخال  01
  ولــــخضبَة بالمعم المِ  ليس بنُ   م ــــــــــــــــبضبَة إن أمك منھ فخرْ ا  02
  ردلِ ــــــخ حبةَ  يزنونخفت فال   م ــــــــــــــأبلغ بني وقبان أن حلومھ .03
ً ــــــــــــــأعددت للشعراء سماً ناقع  04   أس األولـــــــفسقيت آخرھم بك  ا

  

  : األْسئلةُ 

  ن)08البناُء الفكرّي: (

 إلى أّي نوٍع أدبيٍّ تنتمي األبياُت؟ -1

 عّرفه بإيجاٍز. -2

 ماذا يقصد الشاعر بقوله : "ـــ ُسّمأ ناقعاً" ؟ -3

 ؟بم افتخر كّل من الفرزدِق و جريرٍ  -4
 افتخاِر جريٍر بمثل ما افتخر به الفرزدُق؟علّل عدَم  -5

  ن)08البناُء اللغويُّ : (

 أعرب ما تحته سْطٌر في الّنّص. -1

 اشرحھا.بّيْن نوعھا و، الّرابع من أبياِت الفرزدقِ ي صْدِر البيت الّصورة البيانّية ف حّدد -2

 ما أثُرھا في األبياِت؟ ؟الّضمائر التي استخدمھا الفرزدقما  -3

 علّل ذلك. الّثاني من نّص الفرزدِق،الخبِر في البيِت  ضربُ ما  -4

  ن)04( الوضعّيُة اإلدماجّيُة :

مبرزاً أھّم خصائِصِه وأھّم ، تطّوِر الغزِل العفيِف في العصِر األمويّ أسطر) عن  08(ال تتجاوُز الــ  تحّدث في فقرٍة موجزةٍ 

  ).وّضحھما بالّتسطيِر تحَتُھما( طباقاً ومفعوالً مطلقَ بما تحفُظ من أبياٍت، وموّظفاً :  ستشِھداً مأعالمِه 

  

  

ُوّفقُتم       
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  حمام السخنة –ثانوّية ھواري بومدين 

  المستوى : الّسنة األولى             األدب والعربيوفي ماّدة اللغة  الفصل الثالث تصويُب امتحانِ 

  ساعتـــــــان.:  لمـــــــّدةا                       ـــــاــــــــــــــــالّشعـب : جذع مشترك علوم و تكنولوجيــــــــ

  :  الفرزدقُ  قال  
 ل ُ ــــــــوإليه كان حباء جفنة ُينق مـــھالملوك نفوسَ  خالي الذي غصبَ   01
  لُ ـــــــــــوأبوك خلف أتانه يتقم ةٍ ــــــــــــــإنا لنضرُب رأس كل قبيل  02
 ل ُ ـــــــــــنجھ وتخالنا جناً إذا ما ةً ــــــــــــــأحالمنا تزن الجبال رزان  03
  وقضى عليك به الكتاب المنزل  اــــــالعنكبوت بنسجھضربت عليك   04
    :جريــــــرُ قال   
 لـــالذليل يعوذ تحت القرم مثلَ   هِ ــــــــــــكان الفرزدق إذ يعوذ بخال  01
  ولــــخضبَة بالمعم المِ  ليس بنُ   م ــــــــــــــــبضبَة إن أمك منھ فخرْ ا  02
  ردلِ ــــــخ حبةَ  يزنونخفت فال   م ــــــــــــــأبلغ بني وقبان أن حلومھ .03
ً ــــــــــــــأعددت للشعراء سماً ناقع  04   أس األولـــــــفسقيت آخرھم بك  ا

  : األجوبةُ 

  ن)08البناُء الفكرّي: (

 ن)01( تنتمي األبياُت إلى غرض النقائض. -1

بقصيدة ھاجيا ً مفتخرا ً ملتزما ً البحر الذي اختاره األول والقافية ذاتھا  أن يتجه الشاعر إلى آخرَ  شعر النقائض : ھو -2
 ن)02( .وحركة الرويّ 

 ن)01( : شعَرهُ.يقصد الشاعر بقوله : "ـــ ُسّمأ ناقعاً"  -3

 ن)02( بينما افتخر جريُر بــ : شعره. افتخر الفرزدُق بــ : خاله، وبالشدة، والعقل، والقّوة، والغنى. -4

 ن).02ما يفتخر به، وأّنه ال مال له. ( لم يفتخر جريٍر بمثل الذي افتخر به الفرزدق، ألّنه ال يملك من الحسب والّنسب -5

  ن)08البناُء اللغويُّ : (

 اإلعراُب :  -1

 ن)0.5( مثَل : خبر كان منصوب بالفتحة الظاھرة في آخره.

  ن)01ل ض مستتر تقديره أنت. (الفاع افخْر : فعل أمٍر مبنّي على السكون الظاھر في آخره.

 ن)01( . الواو : ضمير مّتصل مبنّي في محّل رفع فاعٍل.بثبوت الّنون ألنه من أ. الخمسةيِزنوَن : فعل مضارع مرفوع 

: كناية عن صفة (الفقر والّذّل ودنّو القيمِة)، شرحھا : كّنى عن ذلّه وانغالقه على نفسه نوعھا  : كناية، الّصورة البيانّية  -2
 )1.5( ھا، فيكون مذلوال ثابتا، ال يملك أّية حيلة أو حّرّية.نسيجَ  ج حوله العنكبوتُ بالشيء تنسُ : كذا وضاعة قيمته و

 عادت عليه ھو، وعلى خاله وعلى جرير،  استخدم الفرزدق ضمائر : المتكلّم والغائب والمخاَطِب،  -3

 )2.5( وداللة ذلك الفخر (بنفسه وخاله)، وھجاؤه لجريٍر.

 )1.5( الخبِر : إنكارّي، التعليُل : يحتوي على أداتي توكيد : إّن، الم الّتوكيد.ضرب  -4

  ن)04( الوضعّيُة اإلدماجّيُة :

  ن)01(التوظيف :     ن)01األعالم ( :  ن)01(: الخصائص   ن)01(التطور : 

  

ُوّفقُتم       
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