
 

   
 1:  وى ملُستَ ا                                                                   2017/2018:  راسيةالّد  نةُ الّس  

     ج م ع ت.

  سا 2:  ملدةا                                                                                                             : ويةُ ثانَ        

يالثُّ  اْخِتبارُ                                                 ا  ماَدة ال الثي ٔالاوِل  َ ِ غة العربّية وآدا
 لُّ

  : َقال ُزهيٌر بُن أِبي ُسْلَمى ِفي ُمعلقِته

َن ــــــــثَ     اِليف الَحياِة وَمْن َيــــِعْش    َتك ُت ــــــــــــَسِئْم  .1  ـــــــاًل ال أبَ وْ ــــــــــــــ َح مان
َ
 ك يْسأِم ــــــا ل

ي اليَ ـــــأعْ  و  .2 ِ ي غَ ــــــٍم َم ِ عْن علْ لكنّ  و     ــــْبــــَله    س قَ ــــــٔالاْم  ْوم و ــــَلُم َما    ِم ــ عَ ٍد ـــــــا ِ

 عْشواء َمْن تُ  .3
َ
ْيُت املََنايَا خْبط

َ
ر ـــِطئ ُيعَ ــــُتِمْتُه، َو َمن ُتْخ       ِصْب  ــــرأ رِ ــــــــــفَ مَّ ْ  ِم َ

ُم  ْع ــــــــُيصانِ ْن لْم ــــــــو َم  .4
ُ
ي أ أ بمْنسِم ـــــــياٍب و يُ ـــــــرَّس بأنْ ـــــضيُ       َرٍة  ــــــــثِ ـــــــوٍر َك ــــــــــــــــِ

َ
 وط

 ْشَتِم يُ  الّشْتم ن ال يّتِق ــــــــَيِفْرُه، َو َم      وَمْن َيْجعِل املَْعُروف ِمن ُدون عْرضه   .5

ى قَ      ْضِله  ـــــــخْل ِبَف ــــــــــــَو َمن يُك َذا َفْضٍل َفَيبْ  .6 َ   ُيْذَمِم وَ ن عْنه ــــــــغْ تَ ــــــــــه ُيْس ْومِ ـع

ِم ــــــْسباَب السَّ ْرَق أــــــــإْن يَ  و      َنه   ـــــــــــــــَنلْ ـــــيَ  املََناَيااَب أْسَباَب ــــــــــــــــن َه ـــــــــَو َم  .7  ماِء ِبُسلَّ

ي غَ ــــــــــِل املَعْ ـــــــن يْجعَ ـــــــــــَو َم  .8 ِ ْهِله ُروف 
َ
ر أ  َدِم ـــــــــينْ  لْيِه و ــــــــا عَ ْمُده َذمًّ ــــــــــن َح ـــــــــــُك ي      ْ

َ      ه ـــــــــِبِسالِح ْوضه ــــــن لْم يُذد عْن َح ـــــــــَو َم  .9  ْظَلِم ِم الّناَس يُ ْظلِ َمن اَل ي وَ  ْم،دَّ ـــــــُ

َها َتْخ و إْن    َما تُكْن عْند امرٍئ ِمن َخِليقٍة   ــــــــــَمهْ  َو  .10
َ
ى النّ َخال َ  ِم اِس ُتْعلَ َفى ع

 الّدِم  لّلْحِم و اّل ُصورُة اإ َق ــــــــــيبْ ْم ــــَفلَ      ٌف ُفؤاُده نصْ  اُن الَف نْصٌف و ـــــــِلَس  .11

َ إ وَ      ْعَده ـــــْلَم بَ ـــــــِخ ال ِح ـــــاه الّشيْ ــــــــــإّن ِسَف  و  .12  ُلِم ـــــــــْح ــــَهِة يَ اـــــــَد الّسَف عْ ــــــبَ ّن الَف

  شرح املُفردات : 

، الَحْوُل: الّسنة، ا التنبيه وٕالاعالم، عِم: املَْقُصود العَم ِ املَناَيا: جْمُع  ال أَبا لك: عَبارٌة ُيراُد 

َي املَوُت، ء بالّضرس،الَخْبُط: الّضرب بالَيد، الّضرُس: العَ منّية و ى ال َ امُلصانعُة:  ضُّ ع
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وْ املُداراُة واملُعايشُة، يْفره: يُصوْن عْرضه ِمن ٔالاَذى  الَخِليقُة: الُخُلُق    والّردُع،ُد: الكفُّ ، الذَّ

ا َ َ َها: حِس
َ
ا َخال َ َّ      .الّسفُه: الّطيُش، يحُلم: يعِقل، وظ

  
  : األسئلة   

  )08( : البناء الفكري

  ؟ ِلَماَذا سِئَم الّشاِعُر الحياةَ  .1
  ه ؟، وّضحْ سالمي اإلمعان بسنة واحدٍة غْير أّنه َذَكر ِفي الَبْيت الثّاني معًنى ِمن ُر ُتوِفي قبل البعثةالّشاعِ  .2
  َمثل ؟القصيدُة تنَتِمي إَلى الّشْعر الِحَكِمي، فَما ِهي الحْكمُة، و َما الفرُق بْيَنها و بين ال .3
  ا دقيقا ؟  شرحً  البيت الّساِدس اشرحْ  .4
   ذا ؟ُقه ِفي هَ ُتوافِ  قال الّشاعُر : " َمْن ال يْظلم الّناس ُيْظَلِم " إلى أّي َمدى يصُدُق َهذا الُحْكم، و َهلْ  .5
  اْستخِرْج الَبْيت الذي يتقاطع مع َقول الّشاعر صاِلح بن عْبد الُقدُّوس : .6

  ارى ِفي َثرى رْمِسه. و الّشْيُخ ال يْتُرك أْخالقه   حّتى ُيوَ     
  ه "جنانِ : " المْرُء بأصغريه لساِنه و  وِل الَعربثُّم استِخرج البْيت الذي يتقاَطع مع قَ 

   الّنص تظهُر بعُض مالمح بيئة الّشاعر، وّضحها ؟من خالل  .7

  ن)07( البناء اللغوي: 
  ثالَثَة ُمؤِشراٍت له ؟ر ذكُ الغالب على الّنص ؟ ا مطما النّ  .1
  ِرب َما تْحَته سْطٌر إْعراًبا تاًما ؟ أعْ  .2
  بّين أثره ِفي َجَمالّية القصيدِة ؟و  ،اْستخِرج ُمحِسًنا بديعيًّا ِمن البْيت الثّاني .3
 ِته.الّرُجُل كاألسِد في شَجاع التَّْشبيه اآلِتي : َهات استعارًة مكنّيًة وُأْخرى تصريحّيًة ِمن .4

 ُأْخرى. : ال تَُقِدْم ِرْجًال وُتَؤِخر اْذُكْر َنوع الِكناية اآلتية .5

  
           ن)05(الوضعّيُة اإلْدَماجّيُة :    
    َشَباْصبَحت َخـأسْيًفا ُتَؤجُرُه ؟        فُكلُّ أسْيافَنا  قْد َقال ِنزار قّباني : َيا اْبن الَوليد ... أال    

 ا    العربَ  ِدَمشُق يا كْنَز أْحالِمي ومْرَوَحِتي         أْشُكو الُعُروبة أْم أشُكو لكِ                     

  .اريخا وال تَ أّمة ال رجاَل لهَ الذُّل، وتَطاول عْليَنا الَجِميع، كأّننا اسُم العرِب الَيْوم بالَهوان و  اْرتَبط
 ِبها ُسكان شبه ان يتمّيزُ لتي كَ االّشجاعة لَجاهلّية ُمْبِرًزا الشُُّموخ واألَنفة و تحّدث ِفي فْقرٍة ُموَجزٍة عْن حياِة العرِب ِفي ا

 لماضية.ااألفعال و  لكنايةواَها أْحكامك، ُموظًفا الَمجاز ُتعلُل بِ  تاريخّيةٍ  ا أمكن بشواهدَ مَ  ْستعيًناالجزيرِة َقِديًما، مُ 
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     كم بالتوفيقل تمنياتَنا                                                                                   

 
 

  ع ت ( الفصُل األول ) 1الّتصحيُح الّنُموذِجي الختبار اللغة العربّية وآداِبها فيما يُخّص ُمستوى 
  )ن08(الِبناُء الفْكريُّ : 

 ن0.5سئَم الّشاِعُر الحياَة ألّنه بلغ ِمن الِكبر عتيًّا ( ثمانين سنة ).    .1
ى اهللا، يعِرُفه سو  لذي الاَذَكر الّشاِعر أّن عْلَمه قاصٌر عن معرفة َما يْحُدُث في الَغد، وَهذا َما ُيعرف في شْرِعنا بالَغْيب  .2

إليمان  اآلخر، وان باليومِ باهللا، واإليمان بالمالئكة، واإليمان بالُكتب، واإليمان بالرُّسل، واإليما اإليمان وأرَكان اإليَمان ِهي :
 ن01بالقضاء والقدر. 

  تجاه موقٍف أو حاِدثٍة، ُيْقصُد من ورائها توجيه السلوك العام. الِحْكَمُة هي قوٌل ُموَجٌز بليٌغ، تلّخُص تجربًة إنسانّيًة  .3
  ن0,5الفرُق بين الحكمة والمثل. 

  ن1.5المثُل                                الِحكمةُ 
  لَها مضَرٌب فقط.    تصُدُر عن خاصة الّناس.

  وشعًرا.  معُلومُة المصدر.  تأتي نثرً 
  لُه مْورٌد ومضرٌب.    يصُدُر عن عاّمة الّناس.
  يأتي نثًرا فقط.         مجُهوُل المصدر أحياًنا.

 

حسُن تُفون بمن يُ ون ويحيتحدُث الّشاِعُر عن آفِة الُبخل التي تُكون عادًة مْدعاًة ِلَعَداء اآلَخرين وقطيعِتهم، فالّناس يطربُ  .4
 ن01إليهم، حّتى أّنه قيل " أحسن إلى الّناس تستعِبد قُلوبُهم " . 

  ن1.5  يح حريُمه. ْستُبِ اوا عليه، فَمن لم يحِم حِريَمه يْذُكر الّشاِعُر أّن من كفَّ عن ُظلِم الّناِس ظَلَمه الّناُس وتجاَسرُ  .5
 طُّغيان.الُعْنف والو ْلم هَذا الَقول على صحته غير أّنه ال يصُلح َقاُنوًنا عامًّا، فَدفُع ُشُرور الّناس ال يُكون داِئًما بالظُّ 

  خير.الَبْيُت الذي يتقاَطُع مع قول الّشاعر صالح بن عبد الُقّدّ◌ُ◌وس هو البْيت األ .6
 ن01         الَبيُت الذي يتقاطُع مع قول العرب هو البيت الحادي عشر.

 ن01مالِمُح بْيئِة الّشاعر هي :    .7
 .اْحِتفاء بمكاِرِم اَألْخالق كالحلم والّشجاعة والُجود 

 .كثُرة الَمعارك والُحروب 

 .كثرُة الَمشاق والّشدائد 

   .شُيوع الِحكمِة والَفَصاحِة 

  

1as.ency-education.com



 

  
  

 

  )ن07(الِبناُء اللُّغويُّ : 
  ن02الّنَمُط الَغاِلُب عَلى الّنص ُهو الّنمُط الِحَجاجّي، وِمن ُمؤاشراِته :    .1

 جاز. ت والمَ اسِتْخداُم الضمير الُمخاَطب.  كثرُة أساليب الّشرط.  استخَداُم الُحجج والَبراهين .  توظيُف الُمحسنا

 ن02اإلْعراُب :      .2
  ٍعل.مبني على السكون التصاله بتاء المتكلم، و التاء ضمير متصلٌّ مبني في محل رفع فا سِئْمُت : فعٌل ماض 

 ،تقديره "  مستتر والفاعل ضمير ُيصاِنْع : فعٌل ُمضاِرٌع مْجُزوم بـ " من " وعالمُة جزمه السُكون الّظاِهر عَلى آِخره
 هو ".

 رة للتعذُّر.الَمناَيا : ُمضاف إَليه مجرور و عالمُة جره الكسرة الُمقد 

 .يْبَق : فعٌل ُمضارع مجزوم بـ " لم " و عالمُة جزمه حذف حرف العّلة 

  الُمحسُن البديعيُّ هو : األمس،اليوم، غد.. ُهو ُمحّسُن الطباِق . .3
 ن1  أثُره الَبالغيُّ ُهو : توكيُد الَمْعَنى وَتوضيُحه وتقويُته، فاألشياُء ُتعَرُف بأضداِدَها.

 ن1َزأر الّرُجُل في الَمْعركة (استعارٌة مكنّيٌة)  رأيت أسًدا ِفي الَمْعركِة (استعارٌة تصريحّيٌة).   .4

  ن1كنايٌة عن صفِة التََّرُدد    .5
  

 )ن05(الوضعّيُة اإلْدَماجّيُة : 

  ) المقترحة  تنقص ھذه العالمة )  (اإلخالل باألفكار2.5األفكار( 

 ) ( صور + محسنات + دقة األلفاظ ) 1جمال األسلوب  (  

  ) 0.5المنھجية (   

  ) 1التوظيف (   
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