الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ثانوية بن يزقن الجديدة
ـ المستوى :الثانٌة آداب وفلسفة
ـ السنة الدراسية2015/2016:
ـ المدة :ساعتان
اختبار الفصل الثاني للثالثي الثاني في مادة اللغة العربية وآدابها
قال المتنبي فً قصٌدته ( الرأي قبل شجاعة الشجعان)
ي قبل شجاعة ال ً
شجعـــــان
1ـ الرأ ُّ

هــــو ّأو ٌل وهً المحــ ُّل الثاــنً

2ـ فإذا هما اجتمعــــا لنفس مــ ّرة

بلغت من العلٌـــــاء ك َّل مكــــان

3ـ ولربَّمـــا طعن الفتى أقرانــــه

بالرأي قبــــل تطاعـــن األقــران

ضغٌم
4ـ لوال العُقول لكان أدنى َ

أدنــــى إلـــى شرف منَ اإلنسان

النفوس ودب ْ
َّرت
5ـ ولما تفاضلت
ُ

ً ال ُمــ َّران
أٌدي الكُمــــاة عوالــــ َ

ً سٌوفه ومضــا ُؤهُ
6ـ لوال سم ُّ

سللــــنَ لكــــ ُ َّن كــــاألجفان
ل ّمــا ُ

7ـ خاض الحمام َّ
بهن حتَّى ماد ُرى

أمــنَ احتقـــــار ذاك أم نسٌــــان

صر عن مداهُ فً العُلى
8ـوسعى فق َّ

أه ُل الزمــــان وأهل كـــ ُ ّل زمــان

9ـ تخدوا المجالس فً البٌوت وعنده

َّ
مجـــــالس الفتـــٌــان
س ُرو َج
أن ال ُ
ُ

10ـ وتو ّهموا اللعب الوغى والطعن فً ال

غٌر الطعــن فً المــٌدان
هٌجاء ُ

11ـ قاد الجٌاد إلى الطعان ولم ٌقد

إالّ العـــــــادات واألوطـــــــــان

غٌر بحسنه
12ـ ك ُّل ابن سابقة ٌُ ُ

فً قلب صاحبه علــــى األحزان

مرة :الشدٌدة /األقران الثانية :الرؤوس/
ـ إثراء الرصيد اللغوي :نفس ّ
الضغيم:األسد/مضاؤه:القطع/الهيجاء:الحرب /ابن سابقةٌ :قصد بها الفرس.
ـ األسئــــــــــــــــــــــــــــلة:
ـ البناء الفكري(21ن)
 1ـ وضح معنى األبٌات ,األول والثانً والثالث  ,فً فقرة من إنشائك.
2ـ حدد العصر الذي نُظمت فٌه األبٌات واذكر بعض ممٌزاته الفكرٌة واألدبٌة.
3ـ كٌف تبدو لك شخصٌة الشاعر من خالل األبٌات؟ ولماذا؟
4ـ مانمط النص؟ علل إجابتك.

ـ البناء اللغوي (80ن)
1ـ بٌّن نوع األسلوب البالغً فً القصٌدة؟معلال إجابتك.
2ـ وضّح الصورة البٌانٌة الموجودة فً البٌت الثانً.
3ـ لماذا جاءت ّ
(أن) مفتوحة الهمزة فً البٌت التاسع؟
4ـ أعرب ماتحته خط فً النص.
 5ـ اكتب البٌت األخٌر كتابة عروضٌة محددا القافٌة وحروفها.

ـ بالتوفيــــــــــــــق للجميع ـ

