
 

   
 1:  وى ملُستَ ا                                                                   2017/2018:  راسيةالّد  نةُ الّس  

     ج م ع ت.

  سا 2:  ملدةا                                                                                                             : ويةُ ثانَ        

يالثُّ  اْخِتبارُ                                                 ا  ماَدة ال الثي ٔالاوِل  َ ِ غة العربّية وآدا
 لُّ

     بعد مقتل أخيه ُكليب : عدّي بُن ربيعة َقال

ِري وقد قتلُتم ُكلْيًبا    .1 يوَشــــــَفــــــــــــــْيُتم ِبــــــق   كْيف صْ  ي الَخواِ  ْتِله ِ

ْقياِل ــّل َقـــْيٍل يُ ـــــــــــُك       َفــــــَلــَعـــــْمِري ألْقـــــــــــُتــــــــــــــلْن بُكــــــــــلْيٍب  .2
َ
 ْسَم ِمن ٔالا

ِ بكٍر    .3 ـــــاوْطء  َجــــــَنْوه ِبـــَما قد    ولَعْمِري لَقد َوِطئُت َبـــــــ  ـــاِل ــــَعـــلّنِ

َر أْكـــــــُلٍب وِنـــــــــــــساٍء      وإَمــــ .4  ـــــــــــاِل ــــواِطـــــــٍب َوِعـــــــــيَ ــاٍء َحــــــــــــــــــــــلْم أَدع َغـــــــــــــ

يسوء       كذَب القوم عْندزَعـــــــــم الَقــــــــوُم أّننا َجــــــــــاُر  .5  ـــاِل املَقـــ نا ِ

 نْسُلُب املُْلك بالّرماِح الّطواِل      الّناُس مثلنا يوم سْرَنا   ير لم  .6

 جاِل مقْد ملْكناُكم َفــــــُكــــــوُنوا عِبيًدا      َما لُكم عْن ِماَلِكَنا ِمن  .7

ي الّرَم  َجــــــمائُع فلقد أصَبــــــــحت  .8  ِل اــــــبْكٍر       ِمثل عاٍد إذ ُمّزقت ِ

  باِل ــــــــــم البلْ اِئــــــدْلِب َيـــــا ُكــــــــــلْيًبا أِجـــــــْب لَدعَوة داٍع       ُموَجع الَقــــــ .9

 ِمن زواِل  ذاواْستطعُتم فما ل          َيا لبْكٍر َفــــــأْوِعُدوا ما أردُتم  .10

  شرح املُفردات : 

ي الخادمة واململوكة،   القْيل: امللك دون امللك ٔالاعظم، وطئُت: ُدْسُت، ٕالاماُء: ج أمة و

ي جامعُة الحطب، البْلبال: شدُة الهم والوسواس.      الحواطب: ج حاطبة و
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  : األسئلة   

  )08( : البناء الفكري

 ؟ ما ِهي الحالُة الّنفسّية للشاِعر، وّضحْ  .1

  فعل الُمهلهل بآل بْكٍر ؟ماذا  .2
  حرب الَبُسوس، تحدث عنها بإيجاز ؟أنشد الشاعر القصيدة في ذروة  .3
  ا دقيقا ؟  شرحً  البيت الثّالث اشرحْ  .4
  عليل ؟قال ُمّرة بن ُذهل لُكليٍب قبل قتله " لألقارب أن يتزاوروا ال أن يتجاوروا "، ما رأيك مع الت .5
  الّشاعر، وّضحها ؟من خالل الّنص تظهُر بعُض مالمح بيئة  .6

  ما الّنمط الغالب على الّنص ؟ اذُكر ثالَثَة ُمؤِشراٍت له ؟ .7

  ن)07( البناء اللغوي: 
  ِرب َما تْحَته سْطٌر إْعراًبا تاًما ؟ أعْ  .1
 َماذا تُفيُد لفظة " زعَم " في البْيت الخاِمس ؟ .2

  ؟ بّين أركانه وجمالّيتهو  ،من البْيت السابعِ  تشبيًها اْستخِرج .3
 ِته.الّرُجُل كاألسِد في شَجاع التَّْشبيه اآلِتي : استعارًة مكنّيًة وُأْخرى تصريحّيًة ِمنَهات  .4

 ُأْخرى. : ال تَُقِدْم ِرْجًال وُتَؤِخر اْذُكْر َنوع الِكناية اآلتية .5

 ، مع التعليل.ذا أفادت " قد " في البْيت الثاِمنما .6

  
           ن)05(الوضعّيُة اإلْدَماجّيُة :    
    ـَشَباْصبَحت خَ أَقال ِنزار قّباني : َيا اْبن الَوليد ... أال سْيًفا ُتَؤجُرُه ؟        فُكلُّ أسْيافَنا  قْد    

 ا    العربَ  ِدَمشُق يا كْنَز أْحالِمي ومْرَوَحِتي         أْشُكو الُعُروبة أْم أشُكو لكِ                     

  .اريختَ ا وال أّمة ال رجاَل لهَ الذُّل، وتَطاول عْليَنا الَجِميع، كأّننا ان و اسُم العرِب الَيْوم بالَهو  اْرتَبطَ 
 ِبها ُسكان شبه ان يتمّيزُ لتي كَ االّشجاعة لَجاهلّية ُمْبِرًزا الشُُّموخ واألَنفة و تحّدث ِفي فْقرٍة ُموَجزٍة عْن حياِة العرِب ِفي ا

 الماضية. األفعالة و الكنايَها أْحكامك، ُموظًفا الَمجاز و ُتعلُل بِ  تاريخّيةٍ  ا أمكن بشواهدَ مَ  ْستعيًناالجزيرِة َقِديًما، مُ 

  
   

              كم بالتوفيقل تمنياتَنا                                                                                   
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