
دةــــــــــــة واحـــــــــــــــدة:ساعــــــــــيمي                                                     المــــــمد البشير اإلبراهــــــــثانوية:مح  

ع.ت2دفة:ـــــــستهــــــئة المــــــــالف                                                     2017/2018نة الدراسيّة:ـــالس  

ة  ــــــــــــــربيــــــــــــــــة العــــــــــادة اللغــــــــــــي مـــــــــــي األّول فــــــــــالثـــــــــــرض الثـــــــــــــــــــف  

 الســــــــــــــــــنـــــــــــــــد:

ِفعــــــْنتــــــــــوَن إَِلى الَحيـَاِة فتَ ــــــيـَا اْبَن ادَم فـاْسَتِمْع                              َوَدِع الرُّكُ   إِيـَاَك أَْعِني- 1  

َــــ ْب األَيّ ــــــــــــْم َتْذهَ ــــــــــَلْو َكاَن ُعْمُرَك أَْلَف َحْوٍل َكاِمٍل                              ل- 2 طعْ ـــــْنقَ ــــَتى تَ ــــاُم حَ ـــــ  

معـــــــٍر ُمْجتَ ـــلَّ أَمْ ـــــــــِتَت كُ ــــــحًة                                         َحَتى ُتشَ ـــــــلــــــنيََّة الََتزَالُ مُ ـــــــــــِإنَّ المَ - 3  

ْــــ َرعُ  َــــ نـًا  حَ ـــــــوَاِدثُ ــــــــــهُ   َعلَيْ ــــــــــُهْم تُ ــــــــــــقـــــ  4- ُشِغلَ الَخالَِئُق  بالحياِة و  أَْغفِـُلوا                                زَمـــــــ

ية.            ـــــــتاهـــــو العـــــــــأب-  

 األســـــــــــــــــــــــــــــــــــئلـــــــــــــــــــــــــــــــــــة.

 أوال:البــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــاء الفـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــري(10ن)

اعر؟ـــــــــــــــــصية الشـــــــــــــــــح شخــــــــــــــد مالمـــــــــــكس السنــــــــــــــــــــــــدى يعـــــــى أي مـــــــــإل-1  

عرفُه.يدة ؟ــــيه القصـــــــي إلـــــــــــــتمــــــــــــــــنــــــــــــرض الذي تــــــــــــــــــــــالغو  ـــــــــــــــــه  اــــــــــــــم-2  

اعر.ــــصر العباسّي ،بصفة عامة و خاصة عند الشــــــــهور هذا التيار في العـــــــــــأذكر أسباب ظ-3  

عرض األبيات الخمسة األخيرة من قصيدة"للموت ما تلدون" ألبي العتاهية التي درستها في النص األدبي.تـــاس-4  

 ثانـــــــــــــــــــيا:البـــــــــــنــــــــاء اللــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــــوي(10ن)

مل.ــــــــــــــاب جــــــــــــــــين إعر ين قوســــــــرابا لفظيـّا ،وما بــــــــد إعــــــــــــــته خط في السنــــــــــرب ما تحــــــــــــــأع.1  

ه؟.ـــــــــــــــــــــــــرضـــــــــت األّول؟و ما غــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــوب الوارد في البـــــــــــــــــــــا نوع األسلـــــــــــــــــــم-2  

تك.ــــــــــــــــــــابــــــــــــــــرّر إجــــــــــــــــــــــجب في(ُتْقَرُع)؟بــــــــــــــلوب التعــــــــــــــــياغة أســـــــــــــص  ل يمكنــــــــــــه-3  

هما في المعنى.ـــــــــهما و بّين بالغتــــــــــ،اشرحد صورتان بيانيّتان  ــــــــن السنـــــّدد مـــــــــــــح-4  

ب.ــــــــــــــــع بيان السبـــــــــرف،مـــــــــنوعا من الصـــــــــــــــن السند اسما ممـــــــــخرج مــــــــــــــــــــــــــاست  -5  

فّقتم.و   
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ربيةــــــــرض اللغة العـــــــــّية لفـــــموذجـــــــة النــــــــابــــــــــاإلج  

مي.ـانية علــــــــستھدفة:الثــــــئة المــــــالف  

ةـــــــــابــــــر اإلجــــــناصــــــــــع    

 أوال:البــــنـــــاء الفــــــــــكــــري(10)نقاط.

مؤمنا متشبعا بالقّيم اإلسالمية زاھدا في الحياة مياال إلى التأمل و الحكمة و مالمح شخصية الشاعر:-1
ن5.1الوعظ و اإلصالح االجتماعي.....................  

ن1الغرض الذي تنتمي إليه القصيدة ھو شعر الزھد...........................-2  

رفع عن الدنيا و ملذاتھا طمعا في :الزھد ھو غرض شعري شاع في العصر العباسي ،و ھو التتعريفه-
ن1،و ذلك بتذكر الموت ألجل القيام باألعمال الصالحة................اآلخرة  

أسباب ظھور ھذا التيار في العصر العباسي:-3  

:منھا ما ھو ديني و ما ھو اجتماعي كانتشار مجالس اللّھو و المجون على ھامش اتساع عامة بصفة-
ن2اس بغيرھا من األمم األخرى،إضافة إلى ضعف الوازع الديني...........الحرّية و اختالط األجن  

:تعود إلى نفسّيته التي حطمھا اإلحباط تحت وطأة الخيبة أمام تجاربه العاطفية الشاعر عند خاصة بصفة-
ن2وتكفيرا عن شبابه الذي قضاه منغمسا في الشھوات و المتعة .....  

ن52.الخمسة األخيرة من قصيدة "للموت ماتلدون".........استعراض األبيات -4  

 ثــــــــانيــــــا :البـــــناء اللــــــغوي(10)نقاط.

 1-اإلعراب اللفظي.

:فعل ماض مبني على الضم و الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل و األلف أْغَفلُوا
ن1اإلعراب مبنّية على السكون............. للتفريق بين المفرد و الجمع ال محل لھا من  

ن1.......:مفعول به منصوب بالفتحة الظاھرة على آخره.زمنا  

مبتدأ مرفوع بالضمة و ھو مضاف و الھاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف :حوادُثهُ 
ن1إليه............  

ن1.......)جملة اسمية في محل نصب نعت...........تقرع عليھم حوادثه(  

.51األسلوب الوارد في البيت األول إنشائي طلبي بصيغة األمر (دع،استمع) غرضه النصح و االرشاد-2  

ن1ال يمكن صياغة أسلوب التعجب في ُتقرُع ألّنه فعل مضارع مبني للمجھول................-3  

تحديد صورتان بيانيتان مع الشرح.-4  

ن1أثرھا في المعنى:الدّقة و اإليجاز باإلضافة إلى جمالية العبارة .. "كناية عن الموت،وتنقطع األيام"-1  

المنية ال تزال ملحة...تشتت/استعارة مكنية -2  
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شبه الشاعر المنية باإلنسان فھو المشبه به المحذوف و دّل عليه بقرينة (اإللحاح و تشتت) و أثرھا في 
ن1لشيء المعنوي بالمادي...........المعنى:تقوية المعنى و جماليته باإلضافة إلى تشخيص ا  

مع بيان السبب.استخراج االسم الممنوع من الصرف   

ادم /اسم علم أعجمي-  

ن5.1الخالئق/صيغة منتھى الجموع.................................-  
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