
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
أساتذة اللغة العربية للطور الثانوي                                                وزارة التربية الوطنية   

8201 جانفي                                                 الثانيةالفصل الثاني للسنة  اختبارات   
 الشعبة : آداب وفلسفة ولغات 

ا          في مادة:اختبار  سا20 المدة:                                           اللغة العربية وآدا  

المتنبي  قال النص:  
ــــــــــــــودي ــــــــــــــُه قـُُع ــــــــــــــّل عن ــــــــــــــامي وق   طلــب الــّرز ضــاق صــدري وطــال فــي -1   ِق قي
ـــــــــــبالد وَنْجمـــــــــــي -2   فــــــــــي ُنُحــــــــــوٍس وهّمِتــــــــــي فــــــــــي ُســــــــــُعودِ  ـــــــــــداً أقطـــــــــــُع ال   أب
  ـولعّلــــــــــي مؤّمــــــــــٌل بْعــــــــــض مــــــــــا أبْــــــــــ -3   لُـــــــــــُغ بـــــــــــالّلطف مـــــــــــن عزيـــــــــــز حميـــــــــــدِ 
ـــــــــــــُرودِ  ــــــــــــ -4   نِ  ومـــــــــــــْروّي مـــــــــــــْرَو لـــــــــــــبس الُق   لســـــــــــريٍّ لباســـــــــــه خشـــــــــــُن القْط
ـــــتْ  -5   بــــــــــين طعـــــــــــِن القنــــــــــا وخفـــــــــــق البُـنُـــــــــــودِ  ـــــزاً أوُ ُم   وأنـــــت كـــــريمٌ  عـــــْش عزي
  فــــــــــرؤوس الّرمــــــــــاِح أْذَهــــــــــُب للَغيـــــــــــ -6   ِظ وأشــــــــــــفى لغــــــــــــّل صــــــــــــدر الحُقــــــــــــودِ 
ــــــــــــــــر فقيــــــــــــــــدِ  ــــــــــــــــتَّ غي ــــــــــــــــتَّ ُم   ال كمــــــا قــــــد حييــــــت غيــــــر حميــــــدٍ  -7   وإذا ُم
ـــــذّ  -8   ل ولــــــــــْو كــــــــــان فــــــــــي جنــــــــــان الخلُــــــــــودِ    فاطلـــــب العـــــَز فـــــي لّظـــــى َودَع ال
ـــــــُل  -9   جـــــــــــُز عـــــــــــن قطـــــــــــع ُبْخنُـــــــــــِق المولـــــــــــود ـــــــاُن وقـــــــد يعــــــــيُقَت   العـــــــاجُز الَجَب
  ويـُـــَوقَّى الفتـــى المخـــشُّ وقـــد خـــوَّ  -10   َض فــــــــــــــي المــــــــــــــاء لبّــــــــــــــة الصــــــــــــــنديدِ 

ــــــــــــــــُددي    ال بقــــومي َشــــُرْفُت بــــل شــــرفوا بــــي -11   وبنفســــــــــــــــي فخــــــــــــــــرُت ال بُج
  وبهــــم فخــــُر كــــّل مــــن نطــــق الّضــــا -12   د وعــــــــــْوُذ الجــــــــــاني وغَــــــــــْوُث الّطريــــــــــدِ 

21 دار بيروت للطباعة والنشر ص المتنبيديوان    
 شرح المفردات:

لسري: الشريف ، المروي: ثياب رقاق تنسج بمرو وهي بلد بفارس ، البنود: األعالم الكبيرة ، الغل: الحقد والغش، ا
: أعلى الصدر، الصنديد: الشجاع، المراد بمن قنع بها الرأس ،المخش: الجرئ ، اللبةلظى: جهنم ، البخنق: خرقة ي

 نطق الضاد العرب، العوذ: االلتجاء، الغوث: النصرة. 
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 ن  10البناء الفكري 
 ّمم يتذّمر املتنّيب يف مطلع القصيدة؟1- 
 .نلمس عند الشاعر ّمقة الكربايء و الشموخ؟ ُدّل عىل ذكل من النّص2- 
 خشصية املتنّيب من خالل النّص؟ و ٔاين تمكُن نظرتُه الفلسفية؟ كيف تبدو كل3- 
 .ارشح احلمكة الواردة يف البيت اخلامس4- 
 .مضن ٔاّي لون شعري تصنّف القصيدة؟ عّرفه إبجياز5- 
 .حّدد النّمط الغالب يف النّص ّمث علّل ُحمكك مبؤّرشين اثنني مع المتثيل6- 
 

 ن06البناء اللّـغـوي(
 . بيت العارش نعت، حّدده ّمث ٔاعربه و بّني نوعهورد يف ال 1- 
 ما نوع أالسلوب الوارد يف البيت الثامن، و ما غرضه البالغي؟2- 
 .يف عبارة (ضاق صدري ) صورة بيانية، بّني نوعها و ّرسها امجلايل3- 
 .قّطع البيت أالول و عّني الّروّي و الوصل ّمث حّدد حراكت القافية4- 
 

 ن04ة(الوضعية إالدماجي
التّواضع هو احرتام النّاس حسب ٔاقدارمه، و عدم الّرتفع علهيم، و هو ُخلق كرمي، و ُخةّل جّذابة، 

تسـهتوي القلوب، و تسـتثري إالجعاب و التقدير، و انهيك يف فضهل ٔاّن اهلّل تعاىل ٔاَمَر رُسوهل 
ََّبَعَك ِمَن الُْمْؤِمِنَني﴾صّىل اهلّل عليه و سّمل ابلتّواضع، فقال تعاىل: ﴿َواْخِفْض َجنَاَحَك ِلمَ   ....ِن ات

أالحرف اكتب فقرة تبّني فهيا قمية التواضع يف بناء العالقات بني أالفراد، موّظًفا ٔاسلوب القرص و 
  املشـبه بليس .
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