
 2020-2019السنة الدراسية                        -األربعاءعين  -ثانوية مهاجي محمد الحبيب

  لغات اجنبيةالمستوى : السنة الثانية                                               الشعبة : 

 االختبار األول في مادة اللغة و األدب العربي                

 العتاهية: أبوقال 

 مْوَت َما لْيَس يُْدفَعُ ــــَر أنَّ الــــألْم ت          ْو كنَت تسَمعُ ــلعَمري لقد نُوديَت ل  -1
 وِر تَقَطَّعُ ــــــــاَب األمُ ــــألْم تََر أسب          الِتِهْم ــــــَ فــألْم تََر أنَّ النَّاِس فِي غَ  -2
ْنيَ  -3  يَا لغيِرَك تَْجَمعُ ـــــــــْ َويَا َجاِمَع الدُّن           نِيـــــــَ ا لغيِرَك تْبتـــأيا باني الدُّ
َ ـــــــــــواِرثُ          ( ْحبُِس َمالَهُ ــيَ )رَء ـْ ـــألَْم تََر أنَّ الم -4  َمتّعُ ـــــــهُ فيِه، َغداً، يَت
 َدْوا بَك أْو َراُحوا َرَواحاً فأبَرُعواغ           ِفِقيَن َعلَيَك قدَ ــــكأّن الُحماة َ الُمش -5
، فتُْلقَى فــــــــتُ            وَما ُهَو إالَّ النَّْعُش لَْو قَْد َدَعْوا بِه  -6  ْوقَهُ ثُّم تُْرفَعُ ــــــقَلُّ
 عتَُهْم َستُشيَّ ــــــــْ َما َشيّعـــــأْنَت كف           نَاَزة ًــــــــأال وَكما َشيّْعَت يَْوماً جَ  -7
ع  ــــــــ  الموإنََّك فِي الدُّنيا ألْنَت            ا،ــــقَة ٍ بهـأْيتَُك في الّدْنيا على ثِ ر -8  َروَّ
 عُ ــــــوُكلُّ اْمِرىء ٍ يُْعنَى بَِما يَتََوقَّ            َو واقِع  ـــــباألْمِر الَِّذي هُ  تْعنَ ولْم  -9
ْنيَا تَقَلَُّب أْهلِ -10  عُ ـَوذُو الماِل فِيَها َحْيُث َما َمال يتبَ              َهاـــــــتَقَلَّْبَت ِفي الدُّ
 متَى تنقَِضي َحاَجاُت َمن ليَس يْقنَعُ              بَاَرَك َمْن الَ يْمِلُك الُمْلُك َغيُرهُ ت-11

 
 البناء الفكري:

 ؟و ما النزعة المترتبة عن ذلك  و ما مضمون خطابه؟؟بخطاب .فمن يخاطب استهل الشاعر قصيدته  -1
و ما المثال الذي ضربه لنا ليؤكد  ؟عبر عن ذلككيف يذم الشاعر من خالل قصيدته المتعلق بالدنيا .ف -2

 ..علل حكمك الرأي؟ هل تؤيده  ذمه 
وصل تالخالصة التي مبينا  لقصيدة. وضح هذا الموقف انطالقا من اأهلهااتخذ الناس موقفا من الدنيا و  -3

  .الشاعر إليها
  أبرز وسيلتين ركز عليهما الشاعر. . استخرج متعددةعمد الشاعر إلى استعمال وسائل إقناع  -4

 البناء اللغوي:
 و ما بين قوسين إعراب جملمفردات  إعرابما تحته خط في القصيدة  أعرب  -1
 .في صدر البيت العاشر صورة بيانية .حدد نوعها و اشرحها و بين وجه بالغتها -2
 .المتبقية و ما دورها في بناء النص باألبيات األولالعالقة التي تربط البيت  ما -3
بالنمط الغالب على  ما سبب اعتماده عليه ؟ و ما عالقة ذلك األسلوب الخبري. ف علىاعتمد الشاعر  -4

 .مع التمثيل من النص إجابتكالقصيدة ؟ علل 
مع تحديد  إغراء أسلوب األخيرتحذير و من عجز البيت  أسلوبى صدر البيت الثامن عنهات من م -5

 فيهما .الفعل  حذفجواز ووجوب 
  :لوضعية االدماجيةا

 زهدهمعكس  نال موضوع حقيقة الموت اهتمام بعض شعراء العصر العباسي،مما :السند

 أسبابدوافع اهتمام الشعراء  بهذا الموضوع في العصر العباسي معلال تبين من خاللها  فقرةالتعليمة: اكتب  .

 التعجب بصيغتيهالمصلحين موظفا:  أشهرمن  أربعةالزهد، ذاكرا بغرض معرفا ظهوره في ذلك العصر  

 .اختصاص أسلوب و إنشائي أسلوب و تينقياسيال

 أساتذة المادة يتمنون لكم التوفيق و السداد
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