
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  ثانوية مسلم محمد المزدور                                              مديرية التربية لوالية البويرة 

2018ديسمبر 02                           ولى            الفصل األول للسنوات األاختبارات   
علوممشرتك جذع الشعبة :    

  سا 02 المدة:                                        اللغة العربية وآدا�ا            اختبار في مادة:

.جاء في أمثال العرب: "َأْخَلُف من عرقوب" النص:  
، فقـال لـه عرقـوب: إذا أْطَلَعـْت هـذه الّنخلـة فلـك طلعهـا ، يسألههو رجل من العماليق ، أتاه أخ له عرقوب 

ى تصـير بلحـاً ، فلّمـا أْبلحـْت قـال: دْعهـا حتـى تصـير زهـوا ، فلّمـا تـَأْطلعْت أتاه للعـدة ، فقـال دْعهـا حفلّما 
فلّمــا أْرطبــت قــال: دعهــا حتــى تصــير تمــرا ، فلّمــا أتمــرْت عمــد إليهــا زهــْت قــال: دْعهــا حتــى تصــير ُرطبــاً ، 

 ، وفيه يقول األشجعّي: عرقوب من الليل ، فجّدها ولم يعط أخاه شيئاً ، فصار مثال في الخلف
مواعيــــــــــــــــد عْرقُــــــــــــــــوب أخــــــــــــــــاُه بيثــــــــــــــــرب ـــــــك ســـــــجّيةَعـــــــوَ  -  ـــــــُف من ْدَت وكـــــــاَن الُخْل

قال آخر:و   
َحــــــــلوأبْــــــــيُن شــــــــؤما فــــــــي الحــــــــوائج مــــــــن زُ  وأكـــــــَذُب مــــــــْن ُعْرقــــــــوب يتــــــــرب لهجــــــــة - 

 "156من كتاب المنتقى من أمثال العرب وقصصهم  سالم صالح الخراشي/ دار قاسم الرياض ص"

:حكم العرب من -  
 قال لبيد بن أبي ربيعة:

رباحــــــــــــــــا إذا المـــــــــــــــــرء أصـــــــــــــــــبح ثـــــــــــــــــاقال ــــــــرَ  التقــــــــىرأيــــــــت  -  تجــــــــارة والحمــــــــد خي
 وقال آخر:

فاصــــــــنعْ وتســــــــتحي مخلوقــــــــا فمــــــــا شــــــــئت  ــــم  -  ــــم تخــــش خالقــــاإذا ل تصــــن عرضــــا ول
 وقال آخر:

أفعالـــــــــــه الشـــــــــــرَّ القـــــــــــى شـــــــــــَر مـــــــــــا تلـــــــــــدُ  ســــاس خيــــرا رأى خيــــرا ومــــن ولــــدتْ  نْ َمــــ - 
 1985"ألحمد قبش دار األثير الطبعة الثالثةمن كتاب مجمع الحكم واألمثال في الشعر العربي "

. جنى محصولها، جّدها:مراحل نضج التمربلحا وزهوا و رطبا و تمرا:مت، شرح المفردات:أطلعت: نَ 
 .صنعساس: ،افتقر،يترب:طبعسجية:
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sاختبار فياختبار في ماد

m:جاء في أمثاجاء في أمثال ال ص
رجل من العمالو رجل من العماليق

هعـدة ، فقـاله للعـدة ، فقـال دعه
ًطبــاطبــاً ،  فلمُططصــير رى تصــير ُر

يعط أخاه ولم يعط أخاه شيئا
ةّةـــــجيك ســـــــجيةة

وأ
لم صالح الخم  سالم صالح الخراش

ـا إذا المـــــــــــــــــرــــــــــــــا إذا المـــــــــــــــــرء أ

مــــــــا شــــــــئتقــــــــا فمــــــــا شــــــــئت 

ُــــــــــا تلـــــــــــد مـــــــــــا تلـــــــــــُد َـــــــر
1
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 األسئلة
نقاط  10الفكــــري:  أوال: البنــــاء  

جاء في المثل: "أخلُف من عرقوب" كيف نسمي القصة التي وردت بعده ؟ وماعالقتها بالمثل؟ -1  
ما الوعد الذي قطعه عرقوب ألخيه ؟ وهل وفى به ؟ -2  
  .لكل مثل مضرب . ماهو المضرب ؟ حدده من خالل هذا المثل -3
بشرح الحكمة . ما المقصود بالتجارة في حكمة لبيد ؟ وضحها -4  
َرا يـََرُه َوَمْن يـَْعَمْل  ِمثْـَقاَل َذرّة َشٌرا يـََرُه "الَزْلَزَلة/قال تعالى: -5 .8و7َ" فَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َخيـْ  

من بين الحكم الواردة في النص أّي واحدة منها توافق معنى اآلية الكريمة ؟ وكيف نسمي ظاهرة توظيف 
؟ بمعاني القرآن في األد  

  . ل والحكم وفرقين من الفروق بينهمااذكر وجهين للتشابه بين األمثا -6
نقاط 06ثانيا: البنــــاء اللغـــــوي:   

استخرج من النص: -1  
مبني على فعل ماض  –فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة -فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا

لفعلين.أداة شرط جازمة  -السكون مبينا سبب بنائه   
.أعرب ما تحته خط في النص -2  
وشرحه. يد نوعه تحد الثالثة مع حدد موطن المجاز اللغوي في الحكمة األولى والحكمة  -3  
. استخرج من قصة المثل  أسلوبا انشائيا مبينا نوعه و صيغته -4  
أساليب التعبير عن المعاني ثالثة مساواة وايجاز وإطناب. إلى أي أسلوب ينتمي هذا المثل "َأْخَلُف  -5

.؟  من عرقوب".؟ ولماذا  
.نقاط 04: الوضعية االدماجيةثالثا:   

إن المسؤول الجدير بالمسؤولية هو ذلك الذي يفكر  "جاء تقديم  نص المطالعة الموجهة محمد الرئيس:
65من الكتاب المدرسي ص  .ويعمد إلى معايشة الظروف التي يعيشونها"في مرؤوسيه   

 إن أعظم وأشرف مسؤول عرفته البشرية هو نبينا محمد صلى اهللا عليه وسلم 
موظفا:تعامله مع الناس المطلوب: تحدث عن أهم ما تميز به نبينا في هذا المجال وكيف كان   

.أسلوبا انشائياو ، ت الشرط الجازمة لفعلين مضارعين او وأدتشبيها ،   
2من  2صفحة   
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لكللكل مثل--33
ما المقصوما المقصود با-4

َن::َ" فمَ" فمنْن يـ تعالى:قال تعالى:
م الواردة في النصحكم الواردة في النص

؟ بدي األد ؟ ب
لل والح بين األمثاشابه بين األمثا

قاطنقاط0

عل مضارع مجفعل مضارع مجزو
ن.لفعلين.

تحد الثالثة مع ةكمة  ت الثالثة مع 
.

سلوب ينتميي أسلوب ينتمي هذ

لك الذي يفو ذلك الذي يفكر 
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جذع  للسنة األولى شعبة في اللغة العربيةالختبار الفصل  األول   عناصر اإلجابة العالمة
2018/2019مشترك علوم   

محاور 
 مجّزأة المجموع الموضوع
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نسمي القصـة التـي وردت بعـد المثـل بـالمورد وعالقتهـا بالمثـل أنهـا تمثـل سـبب  -1
 ورود هذا المثل باعتباره حادثة المثل .

الوعد الذي قطعه عرقـوب ألخيـه أن يعطيـه ثمـار النخـل بعـد نضـجها . لكنـه لـم  -2
 يوف بوعده فأخذ المحصول ولم يترك شيئا ألخيه

الـــة مـــا ا المثـــل وذلـــك إذا تشـــابهت حالمضـــرب هـــو الحالـــة التـــي يســـتخدم فيهـــ -3
بمورد هذا المثل .ومضرب هذا المثل يتمثل فـي أخـالف الوعـد بعـد قطعـه للغيـر أي 

 أن يعد شخص بوعد لكن ال يوفي به.
المقصــود بالتجــارة فــي حكمــة لبيــد هــو العمــل الصــالح الــذي يكــون بتقــوى اهللا  -4

 وحمده 
 ز برضى اهللا بعد أن كان مثقال فالذي يتقي اهللا ويحمده يكون عمله صالحا ويفو 

 مالحظة: تقبل أي إجابة تناسب هذا المعنى في شرح الحكمة.
 الحكمة التي توافق معنى اآلية الكريمة هي الحكمة الثالثة في قول الشاعر : -5

 أفعاله الشرَّ القى شَر ما تلدُ     َمْن ساس خيرا رأى خيرا ومن ولدتْ 
 باالقتباستسمى ظاهرة توظيف القرآن في األدب 

 أجه االختالف بينهما:              أوجه التشابه بين األمثال والحكم : -6
 لألمثال مورد ومضرب                                  كالهما كالم موجز  -
 الحكمة تقال من شخص كثير التجارب حمل عبرة                     ي كالهما -

 كالهما يعرف بالشهرة                     
 كالهما يحتويان على عبرة        

 مالحظة: يكتفي بذكر وجهين في التشابه ووجهين في االختالف
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بمبمورد
أن يعأن يعد شخص

المقصــود بالتالمقصــود بالت--44
ده وحمده 

ي اهللا ويحمدهي يتقي اهللا ويحمده يكون
ي إجابة تناسبقبل أي إجابة تناسب هذ

ق معنى اآليةي توافق معنى اآلية الكريم
أفعاله   ْْن ولدترا ومن ولدتْْ

القتبباالقتباساألدب  في األدب 
جهأجه                       حكم :

لألمثالألمثال مور             
ة تقال من شخحكمة تقال من شخص ك

ف
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 االستخراج من النص: -1
 فعل مضارع منصوب بان مضمرة وجوبا: حتى تصير منصوب بأن مضمرة بعد حتى

 بأن مضمرة بعد الواو مسبوقة بنفي بصو منوتستحي                                
 .يكتفي بذكر فعل واحد 

 فعل مضارع مجزم بحذف حرف العلة: لم يعط ، لم تخش 
فعل ماض مبني على السكون رأيت التصاله بتاء الفاعل /وعدت التصاله بتاء 

 الفاعل 
 أداة شرط جازمة لفعلين : َمْن 

 اإلعراب: -2
يسأله: يسأل: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والفاعل 
 ضمير ستتر تقديره هو والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب م به

ة نصبه الفتحة القدرة على األلف المقصورة منع مالتقى: مفعول به منصوب وعال
 من ظهورها التعذر

اصنع: فعل أمر مبني على السكون الظاهر على آخره والفاعل ضمير مستتر تقديره 
 انت

 تحديد موطن المجاز مع الشرح -3
ء ملموس الحكمة األولى: رأيت التقى نوع المجاز استعارة حيث شبه التقى بشي

 يمكن رأيته على سبيل االستعارة المكنية
الحمة الثالثة: ولدت أفعاله: نوع المجاز استعارة حث شبه األفعال المرأة فحذف 

 المشبه وتر قريه تدل عليه على سبيل االستعارة المكنية
 أسلوب انشائي : -4

 دعها حتى تصير ... نوعه طلبي صيغته األمر 
  

 مالحظة يكتفي بذكر أسلوب واحد.
ليه هذا المثل هو االيجاز  الن هذا المثل عر عن فكرة  األسلوب الذي ينتمي ا -5

 كبيرة في ألفاظ قليلة .

 
 
 
 
 
 

 البناء اللغوي 
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 يرعى في الوضعية النقاط التالية:
 التقيد بالمطلوب 

 سالمة التركيب واللغة 
 توظيف المطلوب

الوضعية 
 االدماجية

  المجموع 20
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0,50,5××2

أداة
اإلعر-22

يسأله: يسأيسأله: يسأل: ف
ضمير ستتر تقديرضمير ستتر تقديره هو

ول به منصى: مفعول به منصوب و
ذرها التعذر

ي على السكونر مبني على السكون الظ

شرح مع الشرح
جاز استعارة حيث شع المجاز استعارة حيث ش

نية
 حث شبه األفتعارة حث شبه األفعال 

ةمكنية

 فكرة  

البناء اللغالبناء اللغوي 
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