
 2017/2018السنة الدراسية :                           اهد ضو صاحل . الطريفاوي نوية اجملاث  
 ة واحدةـــاعــــــــــــــــــدة : ســـــــــــــــــــــــــــــــــاملـــــــــــــ    آف                         2 وى :ــــــــستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملــــ  

 2017/2018السنة الدراسية :                                اجملاهد ضو صاحل . الطريفاوياثنوية   
 ة واحدةـــاعــــــــــــــدة : ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاملـــــــــــــ                   آف              2ـــــــستوى : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملـ  

 
. 
 
 

                                                                                         يف ماّدة اللغة العربية و آداهبا فرض األولال                                                                                         يف ماّدة اللغة العربية و آداهبا فرض األولال
 : على األسئلة مث أجب  نواسأيب  هذه األبيات للشاعرافهم   

 ا رأيت به ***  قصرا منيفا عليه النخل مشتمل ــــــــإال م( الروض ) ال أنعت  -1
 ها ***  الحت أبعناقها أعذاقها النحل ـــــــــان زينتــــــــــــــــــــليت إبــــــــل إذا جـــــــــــــــــخن -2
 يف أوصاله العسل ( متكن  ) رضعه *** حىتــــــــــــيل تـــــــدود اللـــــــــــــزل مبــــــــــــــــــفلم ت -3
 دت لواصفه يف عمره الطول ــــــــــــددا *** مــو قل يف وصفه س( فصفه ) هذا  -4

 
 املهارات اللغوية :

 (1.5.................. )اضبط الكلمات بني قوسني ابلشكل التام  -1
  (1.5............)واصفه  –قصر  –هات مجع الكلمات : الروض  -2

 : البناء الفكري
 (1.........)....... إالم يدعو أبو نواس من خالل هذا املقطع ؟ -1
 (1.........)............. ما السبب الكامن وراء هذه الدعوة ؟ -2
 (1.........)................... اشرح البيت الرابع من النص ؟ -3
 (2)......مؤشرين له مع االستدالل من األبيات  ما النمط الغالب على األبيات ؟ اذكر -4

 البناء اللغوي و الفين :
 (2.............)بني حركة البناء و اإلعراب  مبنيا و آخر معراب و استخرج من األبيات امسا -1
 (1).....................................نوعه  استخرج من األبيات أسلواب إنشائيا و بني -2
 (2........................)بني نوع الصورة البيانية يف البيت الثالث و اشرحها شرحا وافيا  -3
 (3...........)................القافية و الروي و الوصل البحر و  قطع البيت الرابع و بني -4

 : مث أجب على األسئلة   بشار بن برد افهم هذه األبيات للشاعر  
  امل ـــــــــــل بســـــــليــا قـــــــمـــامل عــــــعيش بدائم **** وال س( طول ) ا جعفر ما ــأب -1
  يف املأزق املتالحم ( صرعه ) ي م الردى **** وــــــار يقتحـــــــــــــعلى امللك اجلب -2
 عاشقا للمكارم ( ا ـــــأرحيي) دا ــــــــــاللة **** غــــــــــــــه جــــــــــــــــــــام عليـــول لبســــــــــــــــأق -3
  إذا بلغ الــــــــرأي املشـــــــــــورة فـــــــــاستعن **** بــــــرأي نـــــــصيح أو نــــــــصيحة حازم -4
 د بقائم ـــمل يؤي ري سيفــــــا خـــــــ** و مو ما خري كف أمسك الغل أختها ** -5

 املهارات اللغوية :

 (1.5.................. )اضبط الكلمات بني قوسني ابلشكل التام  -1
  (1.5............) كف    –املأزق   – هات مجع الكلمات : اجلبار -2

 : البناء الفكري
 (1...........)................................. ؟ من هو أبو جعفر املنصور  -1
 (1.................)............ ؟ ما مضمون احلكمة الواردة يف البيت األول  -2
 (1.5.........)....... ؟ من هو املخاطب يف البيت الثالث و ما عالقته ابلشاعر -3
 (1.5...)........... هل ترى أن الشاعر صادق يف خطابه لكال الرجلني ؟ علل  -4

 البناء اللغوي و الفين :
 (2.............)استخرج من األبيات فعال مبنيا و آخر معراب و بني حركة البناء و اإلعراب  -1
 (1.....................................)استخرج من األبيات أسلواب إنشائيا و بني نوعه  -2
 (2........)...............و اشرحها شرحا وافيا  الصورة البيانية يف البيت اخلامس بني نوع -3
  (3.......)....................القافية و الروي و الوصل البحر و و بني  قطع البيت الثاين  -4
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 لبشار بن برد اإلجابة الصحيحة على الفرض األول                               أليب نواس اإلجابة الصحيحة على الفرض األول                              

  املهارات اللغوية:   

 01.5......................َفِصْفُه .......... –مَتَكََّن  –الرَّْوَض : ابلشكل  الكلماتضبط  -1
 01.5.........واصفيه..واصفوه /  واصفه: - قصور قصر: -الروض : رايض مجع الكلمات:  -2
 البناء الفكري: -
متثل مظاهر احلياة اجلديدة يف  يدعو أبو نواس من خالل نصه إىل وصف الرايض و القصور وهي -1

 01.................................................العصر العباسي......................
 01..........قدمي بينما جتددت احلياة......السبب وراء هذه الدعوة هو متسك شعراء عصره ابل -2
يقول الشاعر أن وصف احلضارة اجلديدة هو الكالم الصحيح الذي ال خيطئ من يقول به وهذا  -3

 01أو أن الشاعر يدعو له بطول العمر.........عاش يف هذه احلضارة.الواصف يزداد عمره كلما 
منيفا/مشتمل/النحل :كثرة الصفات  -النط الغالب على األبيات هو الوصفي . من مؤشراته البارزة :  -4

 02............................الصور البيانية  - تزل  /رأيت/أنعت -:  استخدام األفعال –
 البناء اللغوي والفين: -
األمساء .هذا / إذا : السكون املقدر -الضمائر و كل ضمري يبىن على حركته /  -األمساء املبنية :  -1

 02.......................................الليل : الكسر  -خنل : الضم /  -املعربة مثل : 
 01...................................أسلوب أمر  -صفه / قل :  -األسلوب اإلنشائي :  -2
الصورة البيانية يف البيت الثالث استعارة مكنية شبه النخلة ابألم اليت ترضع صغريا هلا مث حذف  -3

 02.........................................املشبه به و أبقى على أحد لوازمه ترضع......
 التقطيع العروضي :  -4

 صــــفهي  يف عمرهط طولو  مددت لوا  هاذا فصفــــــــه  وقل   يف وصفهي سددن 

/0/0//0 /0//0   /0/0//0  ///0    /0/0//0  ///0 /0/0//0  ///0 

 فعلن    مستفعلن    فعلن        مستفعلن  فاعلن    مستفعلن    فعلن    مستفعلن

 03............................. الوصل : الواو -الروي: الالم /  -القافية : هططولو/  -حبر البسيط / 

  املهارات اللغوية:   

 01.5...................................... أَْرحيَِّيا    – َيْصَرُعهُ  – طُولُ : ابلشكل  الكلماتضبط  -1
 01.5........أكف /كف : كفوف  – املأزق : املآزق  – اجلبار: اجلبارون / اجلبابرةمجع الكلمات:  -2

 البناء الفكري: -
 01.................................................أبو جعفر املنصور اثين اخللفاء العباسيني  -1
 01................مضمون احلكمة يف البيت األول أن احلياة ال تدوم و أن املوت قادم ال حمالة . -2
و أتييده  املخاطب يف البيت الثالث هو الثائر الفاطمي على بين العباس و الشاعر يبدي وقوفه معه -3

 01.5........................................................و يشجعه على ما يقوم به  له
الشاعر صادق يف خطابه أليب جعفر لكنه كاذب يف خطابه للثائر الفاطمي , ألن الشاعر معروف  -4

 01.5................... بكرهه لبين العباس فهو سيقف مع من كان ضدهم مهما كان انتماؤه
 البناء اللغوي والفين: -

 -فعل األمر : استعن : السكون/  - /املاضية : غدا/بلغ/أمسك : الفتح  -املبنية : األفعال  -1
 02............ يؤيد : السكون -/  املضارعة : يقتحم/يصرع : الضم -األفعال املعربة : 

 01.............أمر -استعن :  -أسلوب نداء /  -أاب جعفر :  -األسلوب اإلنشائي :  -2
ابليد اليت ربطت شبه من يفقد النصيحة .تشبيه ضمين  امسالصورة البيانية يف البيت اخل -3

 02...........ال قائم له .........أختها فهي ال تستطيع العمل  و كذلك السيف الذي 
 التقطيع العروضي :  -4

    تالمحيــــــــــــــــــــزقلم عهو فلمأ و  يصر دى حــــــمرر ــــــــــــــــــــــر يقت ــــاـــــلك جلبــبــــــــعللم

//0/ //0/0/0  //0/    //0//0      //0/  //0/0/0//0/  //0//0 

 فعول      مفاعلن       فعول  مفاعيلن   فعول مفاعلن   فعول  مفاعيلن

 03.............................الوصل : الياء -الروي: امليم /  -القافية : المحي/  -حبر الطويل/ 
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