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  ج م ع ت. 1المستوى  :                                                                 ة :         ثانويّ 

   ة.ـــــساعــ 2:ة ــدّ ــالمــــــ                                                             :ة راسيّ نة الدّ سّ ال
     

  :هابوآدا ةيّ غة العرباللّ  ي ماّدةف لثّانياالثي الثّ ارباخت
  

  قال اإلمام علّي كّرم هللا وجهه:
  ودّعـــــها وأنت مــــــد تفارقـــفلق                    تزّودا   اةـــــــــلنفسك في الحي قدّم/1 

  د وأشسعـــر البعيـــــأنأى من الّسف                    ر القريب فإنّه ـــــّم للّسفـــــــــواهت/2
  ن مسائك أسرعـــك مــــوكأّن حتف                   ى  ــل تزّودك المخافة والتّقــــواجع/3
  قنعن اليــــرون بمــــر مقـــــوالفق                     ك، فالقناع هو الغنىــــــبقوتواقنع /4
  و ودادهم وتصنّعواـــوك صفـــمنع                  م   ــــــام فإنّهــــواحذر مصاحبة اللّئ/5
  را يستودعـــك سرائــــي إليــــيفش                     التفش سّرا ما استطعت إلى امرئ/6
  الة يصنعــــّرك ال محــــذا بســــفك                     ّر غيرك صانعاــــــــفكما تراه بس/7
  عــــــاوئ ال تدفــــك مســـجلبت إلي                   ة مازح  ــــــودع المزاح فرّب لفظ/8
  رف الجسيم مضيّعــــغ الشّ ـــــــاليبل               ه     ــــــه فإنّ ــــوحفاظ جارك التضع/9

  وب أخيك حين تطلعــر عيــــــواست                  وإذا ائتمنت على الّسرائر فاخفها  /10
  زعـخرق الّرجال على الحوادث يج                  ن الحوادث إنّما   ـــم نّ ــــالتجزع/11
  ع.ــاه ال يتضعضـــــع أبـــــإّن المطي                  ا أوصى به  ــّل مـــوأطع أباك بك/12

  .: ضعف وذلّ ،تضعضع جسمهالحمقى منهمالّرجال :،خرق : أبعدأنأىأثري رصيدي اللّغوي:*
  ن).5.5( ري:ـــــــــــاء الفكـــــــــــالبن *
عن أّي نوع من الّزاد يتحدّث اإلمام في البيت األّول ؟ولم بدأ نّصه بدعوة المتلقّي إلى /1

  ن).1(..................تحصيله؟.......................................................................................
  ن).1.5...........................(........................عدّد باختصارمّم يتكّون هذا الّزاد المتحدّث عنه؟./2
؟ما الفرق؟ ولم يرى الّسفر القريب أبعد من الّسفر تين في البيت الثّانية الّسفر مرّ لفظ إلماموّظف ا/3

  ن).1.........(البعيد.....................................................................................................
؟لم كان ذاك رأيه؟ألك أن الغنّي والفقير من منظور صاحب النّّص؟ هات الدّليل من القصيدة من هما/4

  ن).1.5..............................(تستذكر حكمة شهيرة في هذا المقام.؟.......................................
ا تفهم مستعينا بمثال من كيف للمزاح أن يكون سببا في جلب المساوئ على الفرد؟ اشرح حسب م/5

  ن).1(.....الواقع.........................................................................................................
  ن).6.5( وي:ــــــــــــــــاء اللّغـــــــــــالبن*
 ن).1"..................................................( التجزعنّ  " أعرب ما أدناه خّط في األبيات: /1
حّول البيت األخير إلى جمع المخاطبات(أنتّن)مغيّرا ما يجب تغييره، بعدها استخرج األفعال /2

  ن).2.25مع التّعليل....................................................................(آخرها موّضحا حركة 
  ن).1.5مختلفين، مبرزا الغرض(لب استعماله على النّّص مع التّمثيل بنموذجين اغاألسلوب ال ادرس/3
  ن).0.75"..............................(حدّد ضرب الخبر مع التّعليل في قوله:" التجزعّن من الحوادث/4
  ن).0.25(......................ما داللة توظيف الّرابط "الواو" في أكثر أبيات القصيدة؟................../5
  ن).0.75(بيّن الّضمير الّذي غلب استعماله في النّّص ولم؟ على من يعود؟............................... /6
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  ن).1.75( التّقويـــــــــــــــــــم النّقــــــــــــــدي: *
  ).ن0.75.............................(النّّص؟.............................لم قّل استعمال الّصور البيانيّة في  /1
هل ترى فيها ما ينفعك اليوم ؟ كيف من أين حصل اإلمام "علّي" على كّل هذه المعارف والنّصائح؟/2

   ن).1.25.................(............ذلك علّل؟.......................................................................
  ن).6( عالج وضعيّة واحدة على الخيار::الوضعيّة اإلدماجيّة

القصيدة في صدر اإلسالم تغيّرات كثيرة مّست اللّفظ والمعنى ويعود هذا  حملت :وضعيّة طبيعيّة /1
  العصر معه. المستجدّات الّتي جاء بها هذا إلى

تبيّين  ما طرأ من تغييرات على الّشعر اإلسالمي مقارنا حاول أن تفّصل في هذا الموضوع من خالل 
  ذلك بالقصيدة الجاهليّة، مستشهدا بنماذج مّما تحفظ.

  ألجله. مفعوالوعلى الفتح،  امبني امضارع ، فعالابليغ ا،تشبيهاإنكاري اضرب *موّظفا:
عالج أمورا رآها في أهل زمانه، أّما أنت فتنتمي إلى  اإلمام علّي كّرم هللاّا وجهه:وضعيّة ذات داللة /2

،لكّن األوضاع  داخل أسرة التّربية والتّعليم، غرفتك قسم تربوّي تتقاسم أركانه رفقة شلّة من الّزمالء
هذه الحجرة ليست على ما  يرام إذ عوض الهدوء والمواظبة والجدّيّة طغت ولألسف الّشديد مظاهر 

،الفوضى، غياب المنافسة،إهمال التّحضيروالمراجعة،عدم إنجاز  اتاخ، التّأّخراألوسخيلة: (د سلبيّة
  الواجبات ................) وغيرها كثير.

حاول أنت في هذا المقام أن تمّرر كلمة وعظ ونصح إلى نفسك ورفاقك مستمدّا معانيها مّما تعلّمته *
  من القرآن والحديث الّشريف.عن نبّي األّمة محّمد عليه الّسالم داعما أقوالك بحجج 

  ألجله. مفعوالو على الفتح،  امبني مضارعا ، فعالابليغ ا،تشبيهاإنكاري ا*موّظفا: ضرب 
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