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يمقراطيّة الّشعبّية  الجمهورّية الجزائرّية الدِّّ

يوان الوطنّي لالمتحانات والمسابقات                                              ربّية لوالية المسيلةمديرّية الت    الدِّّ

     2020 مارسدورة:                                                      -امجدل -ثانويّة المجاهد بن البار المسعود

         ثانية آداب وفلسفة: الس نة
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ساعتانالُمد ة:                                                الّلغة العربيّة وآدابها :في ماّدةاختبار الثاّلثي الثَّاني 
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ّص:النّ 

تَاُب  »  الُمشتَغَُل والحرفة،  نِّعمَ الَنشرةُ والن زهة، و  نِّعمَ والعُد ة، و يسل  الج  ، ونِّعَم خُر والعُقدةُ نِّعَم الذ  الكِّ

يل، و ،المعرفةُ ببالدِّ الغُربة نِّعمَ الوحدة، و لساعةِّ  األنيسُ  نِّعمَ و   ،زيلُ الوزيُر والن   نِّعمَ ونعم القَريُن والد خِّ

ي َظْرف  اعلم  وعاٌء ُملَِّئ  ابُ تَ والكِّ  ن ُمَزاح  ا، َوَظْرٌف ُحشِّ د   ا، وإناٌء ُشحِّ ا من باقِّل، وإِّْن َي شئت كان أعْ  ؛ إنْ اوجِّ

بَت من غرائبِّ فر، وإن شئَت وائل   َسْحبانشئَت كان أبَيَن من  هِّ، وإن شئَت َعجِّ رِّ ْن نوادِّ ْكَت مِّ ائِّده، وإن َضحِّ

ُظهوإن شئَت أشْ  شئَت ألهْتك طرائفُه،  ...َجْتك مواعِّ

، وناطق  ، ورَ في ُرْدن   يُحَملُ  اوبعد: فمتى رأيَت بستان   ْجر  ق عن الموتَى، ويُترجُم  اوضة  تَُقل  في حِّ     ينطِّ

ك، وال ينطق إالّ بما تهَوى َوَمْن لك بمؤنس   !؟عن األحياء َن األرض، وأكتمُ  ؛ال ينام إالّ بنومِّ ّرِّ  آَمُن مِّ  للّسِّ

، وأح من صاحب الّسِّ   ...َفُظ للوديعةِّ من أرباب الوديعةّرِّ

تَابُ و    والمستميح  ، ذي ال يََمل كالّ  فيقُ يك، والر  لِّ قْ ذي ال يُ الّ  ديقُ ، والص  )يكر  ط  ال ي  (ذي الّ  هو الجليسُ  الكِّ

، وال يعاملك قِّ لَ ال يريد استخراج ما عندك بالمَ  ذيال   احب  ، والص  كَ ئُ طِّ بْ تَ سْ ذي ال َي الّ  ، والجارُ يكذ  ؤ  ذي ال ي  ال  

 .فاقبالمكر، وال يخدعك بالّن 

تَابُ و   م هو الّ  الكِّ د بيانك، وفخ  ذي إن نظرت فيه أطال إمتاعك، وشحذ طباعك، وبسط لسانك، وجو 

ر صدرك، وحباك تعظيم األقوام  ،هاريل طاعته بالن  ي الل  ، يطيعك فصداقة الملوك، ومنحك ألفاظك، وعم 

       ة عنه الماد   ، وإن قطعتذي إن افتقرت إليه لم يحقركالّ  معل   ، وهو المفر طاعته فـي الحضروفي السّ 

نت ينقلب عليك، ومتى كريح  أعدائك لم ، وإن هب ت عليك لم يقطع عنك الفائدة، وإن عزلت لم يدع طاعتك

أمثل ما يقطع به  ، وإن  وءمنه وحشة الوحدة إلى جليس السّ  كصالً منه بأدنى حبل لم يضطر  ، ومت  به اق  متعلِّّ 

فـي تجربة وعقل  اتاب ال يزال لهم فيه ازدياد أبدً الفراغ نهارهم وأصحاب الكفاية ساعة ليلهم نظرة فـي ك

 .« ...ين ومال ومروءة وصون عرض وإصالح د

د هارون، ،1، جالحيوان: الجاحظبن بحر  عمرو أبي عثمان               .وما بعدها 38 م، ص1965، 2ط تح/ عبد السالم محمَّ

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م  اللّغوي   عج  جل وكفايته.: العُقدةُ : الم  والعجز     : اسم رجل ي ضرب به المثل في العي  اق لب   بضم  العين: ما فيه بالغ الر 
ب ان .عن الت عبير الل فظي  بما ي فيد المعنى المقصود      رجل من قبيلة وائل ي ضرب به المثل في الفصاحة. اسم :س ح 

ت ك   يك  مقد مة كم  القميص. :ن  د  الر   أحزنتك.: أش ج  ر  ل ق   يكرهك. : ي ق ل يك ي ثني عليك.: ي ط  أن ت عطي بالل سان من الود   : الم 
 واللُّطف ما ليس في القلب. 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 2020 مارس  / آداب وفلسفةاختبار الثاّلثي الثَّاني في مادَّة: اللّغة العربيَّة وآدابها /الّشعبة: 
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :األسئلة

 : الفكريّ  البناء -أّولا 

 ولماذا؟ ؟هذا الن ص  في  كاتبث اليتحد   عم   1.

 ؟نظر الكاتبفي  الكتاب مزاياما هي  .2

ح ذلك؟الفقرة الث انيةبَم شب ه الكاتب  الكتاَب في  3.  ؟ وض  

.يعكس   .4 ستشهًدا من الن ص  ح م  ر الث قافة العربي ة في عصر الكاتب. وض    الن صُّ مظهًرا من مظاهر تطو 

5. .  كيَف تبدو شخصي ة الكاتب من خالل الن ص 

. ما الن مط   .6 رين مع الت مثيل من الن ص  ؤش   ؟ د ل  عليه بم  يُّ الغالب   الن ص  

 : اللّغويّ  البناء -ثانياا 

 .« مالمعلّ   - القرين - األنيس - الجليس - الكتاب »: اآلتيةلأللفاظ  الد الليُّ  ما الحقل   .1

َرار   .2 . « الكتاب»  لفظة ما مفاد  تَك   في الن ص 

؟ ولماذا؟عتَمد في الن  الم   البالغي    األسلوب   ما نوع   .3  ص 

ل ئ  علم   اب  ت  الك  (في قوله:  .4 هَ بالغتها. صورةٌ بياني ةٌ. )اوعاٌء م   اشرحها، مبي ًنا وج 

5.  « : تَاُب نِّعَم الذ خُر والعُقدةُ، ونِّعَم : » كاتب« في قول ال يسل  الج  أعرب ما يلي إعراَب مفردات  الكِّ

 .« اعلم  وعاٌء ُملَِّئ  ابُ تَ الكِّ  « الواردة في قوله: » اعلم   و » « الَجلِّيس والعُد ة 

 « : تَابُ و : » ه« الواردة في قول يكر  ط  ال ي  وما يلي إعراَب جمل    .« يكرِّ طْ ال يُ ذي الّ  هو الجليسُ  الكِّ

 : األدبيّ النَّقد  -ثالثاا 

 ح ذلك.وّضِّ  .« اواألدب ثاني   ال  م العقل أوَّ كتب الجاحظ تعلّ   »

يَّةُ  -رابعاا  : الوضعيَّةُ اإلْدَماج 

 :يب المتنبيّ قال أبو الط         

َمان  الَوَخْيُر َجل ْيٍس في        أََعزُّ َمَكاٍن في الدُّنَى َسْرُج َساب حٍ  تابُ  زَّ  ك 

ا اإلقبال كثير   قل   ؛واصل االجتماعيّ وسائل الت   وانتشار الت طّور الُمذهل لوسائل االت صال،ظّلِّ في        

عد ة تي يريدها بسرعة البرق من خالل ما يصل إلى المعلومة الّ يقرأ إن   والجيل الحالي ال ،على قراءة الكتب

يتَْر... ظن ا من ا أن هم يشاركون في تنمية مواهبهم، وخدمة وطنهم. المواقع كالْسَكاْيب، والفَاْيْس بُوك، و  ْتوِّ

باك تضييع الوقت.   والحقيقة ما هي إال  فرائس في شِّ
المطالعة والقراءة خدمةً  ضرورة إلى الد عوةمن خالل  ؛كتب موضوًعا إنشائيًّا ت عالج  فيه المشكلةا  : المطلوب

فًا في ذلك:  عري  .حكمةا  -حذيرٍ تو إغراءٍ  أسلوبَ لمشاريع مستقبلك ووطنك، موظ   ك الش   ف وظ   ، م ستشهًدا بَمح 

 . بالتَّوفيق/ أسرة المادَّة
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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