
 

  أدابھااختبار الثالثي األول في مادة اللغة العربية و 

  قال الشاعرعبدة بن الطبيب :

ُ مـال امُ ـمـــالسِّ  َذاكَ  صحاً،ـَ نـَ تـمُ  ** كمـَ بْين النَماِئم ُيْزِجي الّذي َواْعُصوا  1  َقــعُ ــْ نـ
ً ــْربـحَ  ** َبْينـــكم َثـَ عـبْ ـلِيَ  اِرَبهُ ــقَ ــعَ  يــُيْزجِ   2  َدعُ ـاألخْ  ُروقَ ـالعُ  ثَ ـعَ ـبَ  اـكم ا
انَ ــحَ   3  ــعُ ـشَ ـعْ ـشَ ـمُ  اءِ ــاإلِنَ  في اءٍ ــبم لٌ ـسَ ـعَ  ** َؤاِدهِ ــفُ  لـــيلَ ـغَ  يــفِ ــَيشْ  ال رَّ
ً ـقَ  واــأَْمنُ ــت ال  4 ُ ھـيُّ ـِ َصب ِشـبُّ ـيَ  ْوما   ــعُ ـَشــنْ ـيُ  َداَوةِ ــعَ ـالـب لـــائـالقبَ  نَ ــيْ ـَ ب ** ْمـ
 ُتْنــَزعُ  ال مــُصُدوِرھ ابُ ـِضبَ  تْ ـَ وأَب  ** ِھـْمــأَْحالَم َعَلى َداَوُتُھْمـعَ  َلتْ ــَفضِ   5
ُ َدجـحَ  **الَُم عليھــــُم ـــَس الظَّ ـْوٌم إِذا َدمَ ـــقَ   6  مــَزعُ ــتَ  ةِ ــيمَ ــبالنَّمِ  ذَ ــِ افـَ نـَ ق واـ
ُ ص َغلِيلِ  َيْشِفي **  َواَنـــكمــإِخْ  ُھْمــَرْونَ ــتَ  نَ ــِذيــالَّ  إِنَّ   7  واــُتْصَرعُ  أَنْ  ُدورھمـ
  ُمْســـَتْوَدعُ  هِ ــلِـ أَھ يـف ىـَ تـالفَ  رُ ـمْ ــعُ  ** ماــإنَّ و ،ِرْمَنــَيخـــْتَ  وادَثــالح إِنَّ   8
ا،ــجِ  ** تـــَْھِتراًـُمسْ  اِھداًــج وَيْجَمعُ  َعىــَيسْ   9  ــعُ ـَ ْجـمـيَ  اــم لٍ ـــآكِ ــب ْيسَ ــَ ول ّدً

 َمـْصــَرعُ  ةَ ــالَ ــَمحَ  ال ْنبـجَ  لِّ ـــكُ ـول ** تــِهِ ــْ َوقـِ ل اُمـمَ ـالحِ  ىــَواقَ  إِذا ىـَ تّ ـح 10
عَ  عنِ  وَصمَّ داً ـــأَحَ  ** ِجــْبـيُ  ْمـلـَ ف الَمــسَّ ـبال هِ ــإِلي ُذواـَ بـنَ  11  عُ ـمَ ـاألسْ  اءِ ـــــالدُّ

  

 الشديد: حران  / الرقبة عرقا: األخدع العروق /ينشريزجي:  :أثري رصيدي اللغوي
األحقاد /  ضباب :/  زادت: فضلت/   فمه في توضع: ينشع  / لطتمخ: مشعشع / التلھب

  الموت :الحمام /  يقتطعن: يخترمن: تمر مرا سريعا /  تمزع /وضعوا  حدجوا:

 :األسئلة

 )ن7( :الفكري البناء

  الشاعر؟ لنا يقدمھا التي النصيحة ما -1 

  ذلك اشرح ؟ بالقنافذ النميمة الشاعر شبه لم -2

 الشاعر؟ حسب الناس صدور في األحقاد تكاثر سبب ما -3

 ھذا؟ يدل ماذا على الشاعر؟ نظر في خاأل ھيئة فييظھر  الذي العدو يھدأ متى -4

   يلمثالت مع له مؤشرين حّدد النص؟ نمط ما -5

  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
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   )ن 7(: ويــاللغ اءــالبن

   خط تحته ما أعرب -1

 منھما؟ واحد كل يعود من على ؟ حّددھما ضميران النص في تكرر  -2

 البالغي؟ وغرضه صيغته وما الرابع؟ البيت أسلوب نوع ما -3

 شرحا واشرحھا نوعھا بّين ثم األول البيت في الواردة البيانية الصورة استخرج -4
 .بالغيا

 كتابة عروضية وحدد قافيته وحروفھا. األول البيت أكتب -5

 )ن6 ( :اإلدماجية الوضعية

 تحرك فنية لوحات تشكل حتى اإلنسان َنظري أمام وتتلون الطبيعة، دمشاھ تتنوع .
 شعراء أبدع ولذلك ا،جمالھبِ  احساسا الناس أكثر والشاعر .انفعاله وتثير ،خياله
  .ووصفھا اتصويرھ يفِ  ليالجاھ العصر

 بوصفھا ليالجاھ العصر شعراء اعتنى يالتِ  الطبيعة رمظاھ مبرزا القول ذاھ اشرح
  ثالث مظاھر لثال ث شعراء   ذاكرا

 مشبه حرف منصوب، واآلخر مرفوع واحد مضارعين وفعلين ، تشبيھا: موظفا
 . لفعلابِ 

 مالحظة : يمنع استعمال المصحح.
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                 االجابة النموذجية المتحان الثالثي االول في اللغة العربية وادابھا

 محاور 
  االجابة

  العالمة  عناصر االجابة
  المجموع  مجزأة

  البناء
 الفكري

  
  
  
  
  

  يوجھھا الشاعر لنا : االبتعاد عن النمام والمنافقين.النصيحة التي -1
تظھر ليال تحاشيا للناس كذلك النميمة التي  بالقنافذ النميمة الشاعر شبه 2

  تسري بين الناس في الخفاء دون العلن.
بسبب الحقد الشاعر حسب الناس صدور في األحقاد تكاثر سبب -3

  والغيرة والحسد
إال إذا اشتعلت الشاعر نظر في خاأل ھيئةيظھرفي  الذي العدو يھدأ -4

  على خبثه وسواد قلبه ھذا يدل الحروب.
   ايعازي ارشادي النص نمط ما -5

  :النص من يلمثالت مع له مؤشرينذكر 
ً  تــأَْمُنــوا ال :استعمال الجمل االنشائية الطلبية - .... النصح َقــْوما

  واالرشاد
ـِذيــنَ  إِنَّ  غلبة االسلوب الخبري:-            ..... إِْخــَواَنـــكم َتــَرْوَنــُھمْ  الَـّ
ـَْتــِرْمَن، الحــوادثَ  إن ــما َيخــ            ........وإنَّ

  ن1
  ن1.5

  
  ن1
  

  ن1.5
  
  
  ن2

  
  
  
  
  
  
  ن07

  البناء
  اللغوي

  اإلعراب-1
  اعرابھا  الكلمة
  كافة ومكفوفة  إنما
النون ألنه من  جزوم وعالمة جزمه حذففعل مضارع م  أمنواي

  ھموالفاعل ضمير مستتر تقديره  االفعال الخمسة 

  اسم إن منصوب  الذين
  
على  يعود : ضمير المخاطب "أنتم"ھما ضميران النص في تكرر  -2

وضمير الغائب "ھو"العائد على النمام  األشخاص الموجه لھم الكالم
  ؟الحقود وعلى المدعين األخوة :ھم"

 البالغي وغرضه النھي  صيغته وانشائي  الرابع البيت أسلوب نوع -3
  النصح واالرشاد.

 "السمام المنقع " األول البيت في الواردة البيانية الصورة جااستخر -4
تشبيه شبه الشخص الذي ينشر النمائم بين الناس بالسم المعتق  نوعھا

  .الذي يحدث الضرر بالشخص الذي يتناوله كذلك النميمة
  .وحروفھا قافيته وحدد عروضية كتابة األول البيت أكتب -5

  القافية : مننقعو
  الوصل:الواو  –الروي :العين     حروفھا :

  

  
  
  

  ن1.5
  
  
  
  
  ن1
  

  ن1.5
  

  ن1.5
  
  
  

  ن1.5

  
  
  
  
  
  
  
  
  ن07

 الوضعية
 االدماجية

  ن06  ن06  يراعى سالمة اللغة واألسلوب والتقيد بالمطلوب

  ن20
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