
 

 ل بن معمر : ـيـمـر جـاعـال الشـــــق

عُ  َحبيبٍ  وىـــَشك نــِم بُدَّ  َوال اـــُحبَّه الناِس  إِلى ال أَشكو هللا ىـإِل-01 يَُروَّ
عُ ( اـاِشعـخ مـإِلَيكُ  ىـفَأَمس  هِ ــــلتِ ـَ تـقَ  نــــفيمَ  هللا نَ ــــقيـتَّ ـتَ  أَال-02 )يَتََضرَّ
عُ ـمَ ـأَج رَ ـَدهـال ندكِ ـعِ  ؤاديــفُ  فَإِنَّ  واُكمُ ــسِ  ِبأَرض انيــــُجثم يَكُ  فَإِن-03
كاِركُ إـــبِ  عٌ ـولَ ـم َمشوقٌ  بٌ ـَغري-04 عُ ــَ مول بِالَشوقِ  الدارِ  بِ ـَغري لُّ ـَوكُ  مـّدِ
عُ ـشَّ ـأَتَخَ  ال رِ ـَدهـال بِ ـَريـلِ  نتُ ـَوكُ   اموِجع الَدهرُ  أَحَدثَ  ِمّما فَأَصبَحتُ -05
عُ ــَوتَمنَ  يــتُعط أَنتَ  اـِمنه َمَودَّةَ ـال يـَوأَعِطن اــإِلَيه يـــَحبِّبن َربِّ  اــفَي-06
عُ ــَ مول اِرجِ ـــالَمع ذا اـي اـِبه يـّ فَإِن اــــكاِره ُكنتُ  َوإِن رنيــفََصبِّ  َوإِالّ -07
ل ومَ ـيَ  البَينِ  ِحذارَ  تُ ــَجِزع-08 عُ زَ ــيَج بُثَينَة اـي يـِمثل انَ ـك نـَومَ  واــتََحمَّ
) يَتََمتَّعُ ( نَظَرةٍ  نـمِ  قٌ ـاشِ ـع لــَوهَ  َرةٍ ـِبنَظ واــــبان يَومَ  اـِمنه تُ ـتَّعـَ مـتَ -09
عُ ـــُ ي زالُ ـــَ ي ال بٍ ـيـبـحَ  نِ ـيـَ بـبِ   أَنَّه اشَ ـع اـم رءِ ـِللمَ  اــَحَزن ىـفـَ ك-10 َروَّ
َمجَزعُ  ِللنَفِس  انَ ـك وـلَ  َزعاـجَ  َووا  هــَ أَهل الحزنُ  فَعُ ـنـيَ  وـلَ  اـَحَزن واــفَ -11
عُ ـدمَ ـتَ ـفَ  ودُ ــــجـتَ  ال ونٍ ــيـعُ  َوأَيُّ  أَرى اـمـلِ  ذوبُ ـَ ي ال ؤادٍ ــــفُ  أَيُّ ــــفَ -12

 

 :ةـاألسئل
 ن)08( :الفكري البناء -أوال 

  غرض من األغراض الشعرية يندرج النّص ؟ عّرفه بإيجاز. أيّ  إلى  -1

  ؟ّم يندبوم النص؟ فياعرالشّ  يشتكي ممّ   -2

  خيّر الّشاعر هللا عّز وجل في تضرعه بين أمرين ما هما ؟  -3

 ؟ ّرابع والخامسال البيتالّداللية بين  عالقةال ما  -4

 مؤشرين له مع التمثيل.نمط النّص وصفي. استخرج  -5

 

 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
 الوطنية التربية وزارة

 بومدين هواري ثانوية                                                        زييلإ لوالية  التربية مديرية
 2018-2017                                                     علوم مشترك جذع أولى: المستوى

 وآدابها العربية اللغة مادة في الثالث الثالثي اختبار
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 ن) 70 ( :اللغوي البناء -ثانيا 

 تاّما. اإعراب خط تحته ما اعرب -1

 .؟البالغي غرضه وما عشر االثاني البيت في األسلوب نوع ما -2

 .وأثره نوعه وبين بديعي محسنمن النّص  ستخرجا  -3

 .المعنى في أثرها وبين واشرحها بيانية صورةمن البيت الّسادس  استخرج  -4

  ن) 50( :اإلدماجية الوضعية

 يعد إذ كثيرة أوجه من كبيرا اختالفا  اإلسالم صدر عن األموي العصر يختلف
  .اإلسالم تاريخ في جذريا تحوال أمية بني إلى االسالمية الدولة انتقال

 ال فقرة أكتب القبلية معارفك  خالل ومن ، الفكرة هذه من انطالقا:  المطلوب
 التي التغيرات أهم مبينا األموي العصر عن افيه تتحدث أسطر عشرة تتجاوز
 .السياسية الناحية من الفترة هذه في اإلسالمي العالم في حصلت

 بالتوفيق للجميع
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 :النموذجية اإلجابة

 ن80: الفكري البناء

الشاعر ع فيه غزل عذري طاهر شريف يترفّ  وهو .العذريالغزل ينتمي النص إلى غرض .1-
ن 2.5غريات النفس.معن األوصاف الجسدية وعن األهواء و

 ن01.عنه ويندب فراقها بثينة، حب من الشاعر يشتكي 2-

 ن01 هافراقأن يعطيه الصبر ليتحمل خير الشاعر هللا في أمرين إما أن يجتمع بمحبوبته  أو  3-

 .1ن للبيت الرابع  الخامس نتيجة  البيت 4-

 ... الصور البيانية: "  مولَعٌ . َمشوقٌ  َغريبٌ  مؤشراته : الصفات: " من وصفيالنص نمط  5-
 ن2.5 أعطني المودة, أي فؤاد ال يذوب".

 ن 70: اللغوي البناء

 ن01.مفرد علم ألنه نصب محل في الضم على مبني منادى: بثينة - :اإلعراب 1-

 ن01. الظاهرة الفتحة نصبه وعالمة منصوب تمييز:حزنا -   

 التحسر غرضهاالستفهام   بصيغة طلبي إنشائي أسلوب: عشرالثاني  البيت في األسلوب نوع 2-
 ن1.5.والتفجع

 ) َوتَمنَع تعطي ( بين السابع البيت في إيجاب طباق :وأثره نوعه بديعي محسن 3-

 ن1.5.وتوضيحا جماال المعنى زاد وأثره

شبه المودة وهي شيء معنوي بشيء محسوس يمكن أن يعطى أعطني المودة " ":بيانية صورة 4-
 ن2 ويمنح على سبيل االستعارة المكنية 

 يراعى ما يلي : ن50: اإلدماجيةالوضعية 

  األحزاب السياسية : " الشيعة . بني أمية . الخوارج . الزوبيريون" ظهور المضمون : -1
 عودة النزعة القبلية  -

 األسلوب-2
 المنهجية-3
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خيرخير الشا33--

الخامالخامس نالبيتالبيت44-

من وصفيوصفيالنص النص نمط
, أي فؤاد ال المودة, أي فؤاد ال يذوب
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الظاالفتحةالفتحةصنصبهعالمة

إنشائيإنشائيبأسلوب

s

ببطلبيطلبي

تعطي((بينبينالسابعالسابعبيت

شيء محسوسوي بشيء محسوس يمك

  يريون"ج . الزوبيريون"
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