
 اختبار الفصل االول  في مادة اللغة العربية وآدابها**عين بوسيف   ثانوية عامر قدور ***  
 املدة:   ساعتان                                                    نية ع ت+ ر+ تر+ ت االشعبة:

 :قال أبو العتاهية
كفاك بدار املوت دار بقاء             نيا بدار بقاء     لعمرك، ما الد-1
رى عاشق الدنيا جبهد بالءا                 يُ خيَّ فإمنّ فال تعشق الدنيا أُ -2
اءـــــــــــــــــــــــــــــــوراحتها ممزوجة بعن           رارة      ــــــــــــــــــــــــــــحالوQا ممزوجة مب-3
لقت وماءما يف ثياب خميلة                فإنك من طني خُ فال متش يو -4
له بقضاء يرضىامرؤ تلقاه b شاكرا                    وقل امرؤ  لّ لقَ -5
وb نعماء علينا عظيمة                    وb إحسان وفضل عطاء-6
أزور قبور املرتفني فال أرى                  �اء، وكانوا قبل أهل �اء-7
ويعيا بداء املوت كل دواء      لة     ـــــــيعز دفاع املوت عن كل حي-8
ــــــــــا           وللنقص تنمو كل ذات مناءــونفس الفىت مسرورة بنمائه-9

يدوم البقا فيها، ودار شقاء       أمامك، o نومان دار سعادة      -10
 منهما ورجاء )بني خوف(وكن       ُخلقت إلحدى الغايتني فال تنم    -11

  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 األسئلة: 
 البناء الفكري:

ما موضوع القصيدة؟-1
عّم ينهى الشاعر في األبيات االولى؟ -2

ولماذا؟
 إلى أي غرض شعري تنتمي القصيدة؟-3

عّرفه وبين أسباب ظهوره.
ما نمط النص؟ مثّل له بمؤشرين.-4

 فني:البناء اللغوي وال
أعرب ما تحته خط إعراب مفردات، وما بين -1

قوسين إعراب جمل.
ما األسلوب الوارد في البيت الرابع؟بيّن نوعه -2

وحدد غرضه البالغي.
استخرج من البيت التاسع صورة بيانية ،بين -3

نوعها واشرحها مبينا أثرها في المعنى.
صغ التعجب من األفعال التالية:-4

صيغة على الخيار. ُخلق ، مات، قّل      أعرب 

الوضعية اإلدماجية:
اتسعت مناحي الحياة في العصر العباسي فاتسع مجال الشعر معها،مّما أدى إلى تعدد المواضيع     

 وتنوع األغراض وظهور اتجاهات جديدة.
اكتب موضوعا تناقش فيه هذه التغيرات، مبينا ما حصل من تضارب في المجال الفكري آنذاك،    

 أمكن من اإلغراء والتحذير ،  والمجاز اللغوي.موظفا ما 

اجعل من يراك يدعو لمن ربّاك
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فال--22
حالحالوQا--33
ومافال متشفال متش يو -4

مرؤ تلقاه bامرؤ تلقاه b شّقللَلَق
علينا عظيمةنعماء علينا عظيمة  

ني فال أرى  ملرتفني فال أرى      
 ــلة لة     ــــيـــــكل حيعن كل حي
ـــــــــــا         ــــــــــا           وللنهــمائه

يدوم البقيدوم البق               
بنيبني خوف((وكن وكن     
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ن إعراب جمل.
وب الوارد في

ه البالغي.
يت التاسع ص
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 : اإلجابة على املوضوع األول
 08: البناء الفكري

  موضوع القصيدة حول حتمية املوت. -1
سمن ر زائلة ال ته األمو لتكرب.ألن هذاينهى الشاعر يف األبيات األوىل عن التعلق ب الدنيا وحبها وكذا  -2

وال تغين، بل التعلق Åا جيلب السيئات واملنكرات فقط.
 ت اآلخرة.اغرض القصيدة هو الزهد، ونعين به ترك ملذات الدنيا والطمع يف ملذ  - 3

الشعراء إىل توبة ضافةdإلوع، ا النمن أشباب ظهوره : االحنالل اخللقي واحلرية الزائدة اليت دعت إىل ظهور هذ
النهي و آلخرة لرتغيب dصيغة النهي( ال متش )للنمط اإلرشادي، وحجج اإرشادي حجاجي: منط النص:-4

 .عن الدنيا (األبيات األوىل) للحجاجي.
 70: الفينالبناء اللغوي و 

 االعراب:  -1
 حملها االعرايب/إعرابــــــــــــــها اجلملة/الكلمة
 يرضى

 
 بني خوف

 الفاعل ضمريتعذر.و ة للفعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على األلف املقصور 
 مسترت تقديره هو.

 خرب كن. شبه اجلملة يف حمل نصب

 خربي.ثاينوالشطر النهي غرضه النصح.أسلوب البت الرابع إنشائي طليب بصيغة ال-2
لذي يساهم تشخيص اها الالصورة البيانية:نفس الفىت مسرورة بنمائها، استعارة مكنية.غرض  -3

يف تقوية املعىن وجتميله.
! العلماء ما أقل! دع خلق هللاُخلق: ما أب!موت الشهداء:ما أمجل ماتالتعجب: صياغة -4

 مع إعراب صيغة على اخليار.

 :05ة االدماجيةالوضعي

األفكار واهليكلة.�
التوظيف.�
 اللغة واألسلوب وعالمات الوقف.�

 
 
  

وال
غرض  -33

من أشبابمن أشباب ظهو
إرإرشاديمنط النص:منط النص:--4

نيا (األبيات األن الدنيا (األبيات األوىل)
العراب:االعراب:7700m::الفينالفين غوي و 

رفوع وعالارع مرفوع وعالمة رفعهomحملها االعرحملها االعرايب/هارابــــــــــــــها
هو.

خرب كن.خرب كن.صب

co
tioلنهي غرنهي غرضه الصيغة اليب بصيغة ال

ها، استعارة مكبنمائها، استعارة مكنية.غ

أبلق: ما أب ما ببدع خلقدع خلق هللالُخ
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