
 ثانوية:محمد البشير اإلبراهيمي                                              الفئة المستهدفة:الثانية ثانوي

.ساعة واحدةالمدة:/2ا.ف  2القسم:                                           2017/2018السنة الدراسية:    

 الفرض األّول للثالثي األول في مادة األدب العربي

:دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالس  

ْــــ وُف َعَلى اَألطـــعُْج لِلوقُوِف َعَلى رَاٍح َو َرْيَحان                        فََما الوق- 1 يـــــــــــــــــــمْن َشأْنِ الَِل  ــ  

دمانِ ــــــــــــــــْد ُعقـَارًا كعيِن الديِك نــــالَتَبِكينَّ عَلى رسٍم والَ طلٍل                             َو اقص- 2  

َــــ َح ُتفما فـا ـــــــــــــــــــــــــْت كــــــــــــــــُسَالٌف دنَّ ِإذَا ما الماُء خالطَها                       فـاح- 3 نانِ ــــــــاٌح بلبــــــ  

قـانِ ـــــــــــعةٌ ،من كرِم دهـــــــــــــم دافـــــــــــــ(صهباُء)صافيّةٌ،عذراُء ناصعةٌ                         للّسق- 4  

رَانِ ـــــــيٍن َو نِيـــــــَذْب بَِتْدخــــــــــــــــــــــــْم ُتعَ ـــــــــــــــَلْم تدُن مْنَها َيٌد ُمْذ يْوِم قَطْفُتَها                     َول- 5  

َــــ ْربِهـــــــــــــــمعتَّقَةٌ                           بِشُ ِسْلَساَلُة الطعم إْسفَْنطٌ  - 6 َــــ وِت أَْوصـــــــــانُ ــــــــــا قيُّم الحَ ـــــ اِنيـــــــ  

رّانِ ــــــــــــــزوِم حــــــــــــهمَّ عن حيـــــــــــــــــــّيُر الــــــــــــــــــُتط                          مسحولةٌ مزّةٌ كالمْسِك قَْرقفةٌ - 7  

ْــــ فـَألألت ِفي حواِفي الكأِس من يِدِه                  مث- 8 دانِ ــــــــوَاقيِت مْن مْثنى َووحــــــــــــلُ اليَ ـــــــــ  

َــــ ُض القـــــــــــــ(اْصطََفِت)األَْقَداُح و اْنَتطَحْت              بِيحَتى ِإذا- 9 يـَاِن كيوَانِ ـــــــــوارِير مْن أَعْ ــــــــــ  

الَنِ ــــــــــــــــ َثهْ دِّ ــــــــبِطًحا ِفي قـــــــــــــــتـّلّ منــــــــــــــخْلنـَا الظَّلِيَم َبِعيرًا ِعْنَد َنْهَضتِنـَا                       و ال- 10  

واس.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو نــــــــــــــــــــــــأب  

 المعجم اللغوي: 

:المرتفع من  حيزوم(فـارسّية)التاجر./الدهقـان:المطيب من عصير العنب./اسفنط:الخمر./السالف/العقـار/الرّاح
:جليس الخمر.ندماننفيسة من بالد فـارس./قرقفة:اشتدادا./:قوارير  كيوان أعياناألرض./  

:جبلثهالن:مدينة قديمة بتركيا./حزان:كان طعمها بين الحلو و الحامض./مزّة  

:ذكر النعام.الظليم  

 األســـــــــــــــــــــــــــــــــــئلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 أوال:البـــــــــــــــــــــــــــــناء الفـــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــري(8ن).
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ن1ص؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما م-1  

ن1يدة؟ــــــــــــــــــــــــــــــــع القصـــــــــــــــــــــــــــــــــديد في مطلــــــــــــــــــــــــــــظاهر التجــــــــــــــــــــــما م-2  

ن2عاشر؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع و الـــــــــــــــــــــــــــــــاســـــــــــــــين التـــــــــــــــــــــــرح البيتـــــــــــــــاش-3  

ن1صيدة.ـــــــــــــــــــــاسّية من خالل القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظاهر البيئة العبــــــــــــــــــــــــــــــأذكر م-4  

ن3ئصه مع التمثيل من القصيدة.نمط الغالب على النص؟أذكر اثنين من خصاــــــــــــــــــــما ال-5  

 ثانـــــــــــــــــيا:البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــناء اللــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي(11ن)

ن2الً.ــــــــــــــــفصّ ــــــــــــــرابا مــــــــــــــــــــــــــخط إع  تهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب ما تحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأع-1  

) ن5.2رحه.(ــــــــــــــــــــــــــــــثامن،و بّين نوعه و اشـــــــــــــــــــتخرج واحد من البيت الــــــــــــــــفـل الّنص بألوان البيان اســــــــــــــــــــــــــــح-2  

)ن2وز صياغة التعجب منه و ما ال يجوز مع التعليل للفظين الذين وضعا بين قوسين في القصيدة.(ـــــــّين ما يجب-3  

)ن2البالغّي.(ر صيغته و غرضه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأذك-طره األولــــــــــــــــــــــش-لوب في البيت الثانيـــــــــــــــــــــــبّين نوع األس-4  

)ن.52ة البيت و روّيه.(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــس كتابة عروضيّة وضع رموزها وحّدد قـافيـــــــــــــــــــــــتب البيت الخامــــــــــــــــــــــــــــــأك-5  

ة.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظافة الورقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط و نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الخــــــــــــــــــــــــالمة اللغة وحســـــــــــول ســــــــــــــــــــح  ن1:مالحظة  

.بالتوفيق  
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 اإلجابة النموذجّية للفرض األول الثالثي األّول /السنة الثانية أدب و فـلسفة

 عناصر اإلجابة

 أوال:البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناء الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري(8ن)

ن1شربها...........................................ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمر و الشغف بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوضوع القصيدة وصف الخـــــــــــــــــــــــــــــم-1  

مظاهر التجديد في مطلع القصيدة هي:ترك البكاء على األطالل و الوقوف على المقّدمات الوصفية،كوصف  -2
ن1ثال................................................................................................ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمر مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخ  

ر.ــــــــــــــــع و العاشــــــــــــــــــــرح البيتين التاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــش-3  

يتحدث أبو نواس عن مجالس الخمر و ما تفعله هذه األخيرة من تأثير و فقدان للوعّي فـلشدة سكر الشاعر ظّن  
ن2ذكر النعام بعيرا و التـّل حسبه جبالً.........................................................  

ن1بيئة يسودها اللهو و المجون و اإلقبال على كل جديد.........القصيدة:مظاهر البيئة العباسّية من خالل  -4  

النمط الغالب على النص وصفي-5  

 خصائصه مع التمثيل:

كثرة التشبيهات:كعين الديك،فـاحت كما فـاح تفـاح....،كالمسك،مثل الواقيت.-  

ن3................................استخدام الصفـات  و النعوت،صافية،عذراء،ناصعة............................-  

 ثانيا:البناء اللغوي(11ن)

ط.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــته خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب ما تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإع-1  

ن5.0:اسم مجرور بعلى و عالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.............................اللِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألط  

ن.50مة الظاهرة على آخره..................................ــــــــــــــل مرفوع بالضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:فـاعدٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  

ن5.0ي مبني على السكون ال محل له من اإلعراب..................ــــــــــــــــــــــــــــــــــرف جزم و نهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:حالْ   

:فعل مضارع مبني على الفتح التصاله بنون التوكيد الثقيلة(في محل جزم)ال محل لها من اإلعراب مبنّية على  تبكينَّ 
ن5.0الفتح................................  

محل لهما من اإلعراب/نون النسوة في محل رفع فـاعل.  ال:نونا التوكيد  الخفيفة و الثقيلة  مالحظة  

ها ساكن.نون التوكيد الثقيلة تأتي مشّددة و ما قبلها مفتوح،و نون التوكيد الخفيفة تأتي ساكنة و ما قبلها مفتوح،نون النسوة مفتوحة و ما قبل-  
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الصورة البيانية الواردة في البيت الثامن جاءت في كامل البيت-2  

حوافي الكأس في يده                    مثل اليواقيت من مثنى ووحدان)(فـألألت في    

تشبيه تمثيلي ألّن المشبه و المشبه به على صورة مكونة من عّدة تشبيهات،فـالشاعر شبه صورة الخمر في حواف  
ضافة إلى  د المعنى قوة ووضوحا باإلالكأس الالمعة بأحجار الياقوت منفردة و مثناة،أما غرضه البالغي فقد زا

ن5.2الجمالية .............................................................  

ن2ما يجوز صياغة التعجب منه و ما ال يجوز مع التعليل.............................-3  

 اللفظ الجواز و عدم الجواز التعليل
الصفة منها على وزن أفعل الذي  

 مؤنثه فعالء.
ءُ صهبا ال يجوز  

 اصطّفت ال يجوز غير ثالثي
إنشائي صيغته النهي غرضه النصح و اإلرشاد،و يجوز السخرية من الوقوف على األطالل  أسلوب البيت الثاني  -4

ن2(عادة الشعراء القدامى)................................  

ن5.2.............روّيهالكتابة العروضية للبيت الخامس مع وضع رموزها و تحديد قـافية البيت و  -5  

 َلْم َتْدُن ِمْنَهاْ َيُدْن ُمْذ َيْوِم قَِطْفُتَهاْ                           َوَلْم ُتَعَذْب بَِتْدِخْيِنْن َوِنرَاِْنيْ 

:رَاِْنيْ القـافية  

          /0/0  

:النون ألن الياء وصل و ال يصلح أن يكون رويـّاالروي  

ن حول سالمة اللغة و حسن الخط و نظافة الورقة. 1مالحظة:  
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