
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ثانوية مسلم محمد المزدور          مديرية التربية لوالية البويرة                                      

2018ديسمبر  02                                      الثانيةالفصل األول للسنوات  اختبارات  
ولغات أجنبيةآداب وفلسفة  الشعبة :  
  سا 02 المدة:                                        اللغة العربية وآدا�ا            مادة: اختبار في

قال أبو العتاهية: النص:  
َوتـَُقلُِّبــــــــــــــــــــه تُــــــــــــــــــــديُرهُ  مــــــــــــــــــــانِ الزَّ  َويَــــــــــــــــــــدُ  ـــــــــــــبُ  الَمـــــــــــــرءُ  -1  ـــــــــــــه َوالَمِنيَّـــــــــــــةُ  َيطُل َتطلُُب
َوُيَســــــــــــــــــــــبُِّبه لَــــــــــــــــــــــهُ  يَقِســــــــــــــــــــــُمهُ  اللَــــــــــــــــــــــهُ  ـــــــــهِ  -2  لـــــــــيَس الَحـــــــــريُص بزائـــــــــٍد فـــــــــي ِرْزِق
ـــــــــــانُ  يُرضـــــــــــي ـــــــــــلُّ  الَزم ـــــــــــن َأَق ـــــــــــُبه ِممَّ يُغِض َمــــــــن فَــــــــِإنَّ  الَزمــــــــانِ  َعلــــــــى تَغَضــــــــَبنَّ  ال -3 
ــــــــــــــي ــــــــــــــلِّ  ف ــــــــــــــةٍ  ُك ــــــــــــــبٌ  ناِحَي ــــــــــــــه رَقي ُب يَرقـَ الِبلــــــــــــى ِمــــــــــــنَ  َعَليــــــــــــهِ  ِإّال  ِامــــــــــــِرئٍ  َأيُّ  -4 

تُـــــــــــــــــــــهُ  ُمـــــــــــــــــــــرٌّ  َمشـــــــــــــــــــــَربُه َكريـــــــــــــــــــــهٌ  َمذاقـَ دونَــــــــــهُ  َمحالَــــــــــةَ  ال َحــــــــــوضٌ  الَمــــــــــوتُ  -5 
ـــــــــــــــــِديِّ  َوســـــــــــــــــطَ  ـــــــــــــــــه ال َكأَنَّـــــــــــــــــهُ  الَن َيرَهُب ـــــذِكرِهِ  الَحـــــديثِ  َســـــِلسَ  الَفتـــــى َوتَـــــرى -6  ِب
َوَمخَلبُــــــــــــــــــه الَزمــــــــــــــــــانِ  نــــــــــــــــــابُ  يَبتَـــــــــــــــــــزُّهُ  نَفِســـــــهِ  فـــــــي الَفتـــــــى يُلقـــــــى مـــــــا َوَأَســـــــرُّ  -7 
َوتَنُدبُـــــــــــــــــــه َعَليـــــــــــــــــــهِ  تَبكـــــــــــــــــــي أَلَفيُتهـــــــــــــــــــا لَـــــــــــــذَّةٍ  ِلصـــــــــــــاِحبِ  ُملِهيَـــــــــــــةٍ  َولَـــــــــــــُربُّ  -8 
ـــــــــــهُ  َنَصـــــــــــَبت ـــــــــــن َل ـــــــــــه مـــــــــــا ُحبِّهـــــــــــا ِم يُتِعُب ــــــــــن -9  ــــــــــتِ  َم ــــــــــُدنيا كاَن ــــــــــرَ  ال ــــــــــهِ  أكب َهمِّ

ــــــــا ــــــــلُّ  م ــــــــن ُك ــــــــرى فيهــــــــا َم ــــــــا َي يُعِجبُــــــــه م موِمهـــــــاهُ  زَجِّ و  الـــــــُدنيا َعلـــــــى فَِاصـــــــِبر -10 
َتســـــــــــــــــــلُُبه َوَطـــــــــــــــــــوراً  ُتَخوِّلُـــــــــــــــــــهُ  طَـــــــــــــــــــوراً  ــــــــتِ  مــــــــا -11  ّــــــــامُ  زاَل ــــــــبُ  األَي ــــــــالَفتى تَلَع ِب
تـََعجُّبُـــــــــــــــه طـــــــــــــــالَ  األَيّـــــــــــــــامُ  بِـــــــــــــــهِ  تَـــــــــــــــأتي ـــــَزل لَـــــم َمـــــن -12  مـــــا ُكـــــلِّ  ِمـــــن ُمتَـَعجِّبـــــاً  يـَ

من ديوان "أبي العتاهية" دار بيروت                                                                    
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 :شرح المفردات
 زّج: ادفع برفق ،ينتزعه ،يبتزه:يقصد به مكان  النادي  ،الّندي: الشيء الرث القدمي البلى:
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 الشعبالشعبة :

msمادة: اختبار في ماد ختبار في

am :ل أبو العتاهقال أبو العتاهية
ــــــبـــــــــــــبُُ ــطلُُ ــيَّــــــــــطَ يننيِ ننلمالم ََ اووََ

ِز فـــــــــي فـــــــــي ِرز ٍٍبزائـــــــــد بزائـــــــــدٍٍ ُص
نمــــــــاِن ــمَمــــــــنــــــففََــــــــإــــــــِإننَََّّ

لللالبالِبلــــــــــــىلــــــــــــىــَن
هــــــــــهُُ ـدوَن

وو
ـــبتـبتَـــــــــــــــــــــــ بببيَي

هييتُُهــــــــــهـــــــــــــــــــا َيييلفلَف أأََ
تتتــــبـــــــــــبتتتََتت ــَص ـــــــــــهـــــــــــُهَن ـــــــــــــلَل ـمِم

ُُّّلــــــــلُُّّ ــــــــنــــــــنُُك يفيهـــفيهــــــــاـــممََ
ــــــــــــــــهـــــــــــــــــــهُُ ــُل لوِّ وَخ ـــــــــــــــــــــــــوُ ــَط طوَو

ُُامـــــــــــــــامُُ عتـعطـــــــــــــــالطـــــــــــــــاَلَألّ
أبي العتاهية" دارأبي العتاهية" دار بيروت
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 األسئلة:
 نقاط 10أوال: البنـــــــــــــــــــــــــــاء الفكــــــــــــــــــــــــــري: 

 ماذا يطلب المرُء ؟ ومن َيْطلبه ؟.وضح  -1
 ولماذا ؟ وضح بعبارات من النص .هل يزيد رزُق من يحرص عليه ؟  -2
 نسان هذه الحقيقة ؟.ما الحقيقة التي يقرها الشاعر في البيت الخامس؟ وهل يرهب اإل -3
 إلى أي غرض تنتمي هذه القصيدة ؟ عرفه؟ واذكر سببين لظهوره في عصر الشاعر. -4
 قال اإلمام علي كرم اهللا وجهه: -5

ـــــــــــــن حيـــــــــــــث ال تـــــــــــــــــــدري ـــــــــــــك بـــــــــــــاألرزاق م .يأتي ــــــــــــــــالإ عليـــــــــــــــك بتـقـــــــــــــــــــــوى اهللا  ن كنــــــــــــــــت غــافــ
 .فهاحدد  من النص ما يحمل معنى هذا البيت . كيف تسمى هذه الظاهرة النقدية ؟ عرّ 

 تقنية التلخيص.    باحتراملخص مضمون النص  -6
 نقاط 06ـــوي: ــــــثانيا: البنــــــــــــــــــــــــاء اللغـــــــــــــــــــــ

 من النص األلفاظ الدالة على حب الدنيا.استخرج  -1
 .الطالبة حريصة على دراستك  أيتهاك وفي الجملة التالية" إنّ  أعرب ما تحته خط في النص -2
 يطلب ،صبر .خاص بشعبة لغات أجنبية:من الفعلين التاليين  صغ في جملة تامة اسم التفضيل -3
 حدد نوع الصور البيانية في مايلي مبينا بالغها -4
 دونَهُ  َمحاَلةَ  ال َحوضٌ  الَموتُ  -  
 بِالَفتى تَلَعبُ  األَيّامُ  -  
 اكتب البيت األول كتابة عروضية وحدد عليه ما يلي: القافية ، حرف الروي ، حرف الوصل . -5

 نقاط 04اجـــــــــية : ــــة االدمــــــثالثا: الوضـــــــعي
 جاء في الحكمة " اعمل لدنياك كأّنك  تعيش أبدا واعمل آلخرتك كأّنك تموت غدا "

 اشرح المقولة في فقرة  ال تعدى عشرة أسطر من انشائك موظفا ما أمكن من التحذير واإلغراء 
 االقتباس.و 

 
 انتهى الموضوع 
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ل اإلمام عليقال اإلمام علي كر
ن كإإـــــــــــــــــــوى اهللا بتـقـــــــــــــــــــــوى اهللا

 يحمل معنىص ما يحمل معنى هذ
  تقتقنية ا باحترام باحترامصلنص 

نقا066ــــوي: ـــوي: ـــــــــــــــــ
ة علىالدالة على حب الد

نكجملة التالية" الجملة التالية" إن
يطليطلب:: التاليين علين التاليين 

ف الروي ، ح حرف الروي ، حرف

ا " غدا "
إلغراء ر واإلغراء 
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 العالمة
 عناصر اإلجابة 

 مجّزأة المجموع
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 نقاط 10أوال: البناء الفكري: 
المرء الدنيا وهو بدوره تطلبه الموت التوضـيح المـرء دائمـا  يشـتغل بمتـاع الـدنيا  وملـذاتها حتـى يفاجئـه يطلب  -1

 الموت .
 مالحظة : تقبل أي إجابة تكون مقاربة لهذا المعنى .

 ال يزيد زرق من يحرص عليه ويخاف عليه وذلك أن األرزاق بيد اهللا فكل شخص يأخذ نصيبه المكتوب له  -2
 َلهُ  يَقِسُمهُ  الَلهُ     ليَس الَحريُص بزائٍد في ِرْزِقهِ  بعبارات من النص: التوضيح 

يعـد  مالحقيقة التي يقرها الشاعر في البيت الخامس هي الموت فكل إ نسـان مصـيره المـوت  لكـن االنسـان لـ -3
 الَحـديثِ  َسـِلسَ  الَفتـى َوتَـرى يرهب هذه الحقيقـة حيـث أصـبح يتـداول اخبارهـا فـي النـوادي ويظهـر ذبـك فـي قولـه:

 .يَرَهُبه ال َكأَنَّهُ  الَنِديِّ  َوسطَ  ِبذِكرِهِ 
 الدنيا والعمل لآلخرة ومن أسباب ظهوره:ملذات رك تدة إلى غرض الزهد وهو يمي القصتتن -4

 االنحالل الخلقي الذي شهده العصر العباسي
 ظهر كرد فعل على تيار اللهو والمجون

 ة المعتقديإطالق الحرية للشعب من قبل الخلفاء خاصة حر 
 تمازج الشعوب وأخذ عادات منافية لإلسالم

 مالحظة: يكتفي بذكر سببين فقط 
 البيت الذي يحمل قول علي كرم اهللا وجهه هو  البيت الثاني -5

 .بكالمه تلحقه حسنة توطئة له أن يوطئ بعد غيره شعر من شيئا الشاعر يضمن أن تسمى هذه الظاهرة بالضمين 
 التلخيص: -6
 .عاة حجم التلخيص/ سالمة اللغة / سالمة التركيب/ المحافظة على  مضمون النص األصليامر 
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 نقاط 06ثانيا: البناء اللغوي: 
 الحديث ،ملهية ، لذة ،تلعب..األلفاظ الدالة على حب الدنيا هي:الحريص ،ال يرهب ، سلس  -1

 .مالحظة: يكتفي الطالب بذكر أربعة ألفاظ 
 اإلعراب: -2

يرضــي: فعــل مضــارع مرفــوع وعالمــة رفعــه الضــمة المقــدرة علــى اليــاء منــع مــن ظهورهــا الثقــل والفاعــل ضــمير مســتتر 
 تقديره هو

 منع من ظهورها التعذرالفتى: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على األلف المقصورة 
 أيتها: اسم مبني على الضم في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره اخص والهاء للتنبيه.

 صياغة اسم التفضيل: -3
 يطلب: البنت أكثر طلبا من الولد 

 صبر: لم  ارى أصبر من الشعب الفلسطني على محنه 
 مالحظة: يقبل أي مثال يكون مناسب 
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يقة التي يقرها االحقيقة التي يقرها الشاعر
حقيقـة حيـث أصه الحقيقـة حيـث أصـبح يتـ

ههننََّّههُُِّيِّ هببهُههالالَأَكََأ بببرهرَه ..رييََ
تركترض الزهد وهوى غرض الزهد وهو 

عصر العباسيده العصر العباسي
مجون

حرخاصة حر  يية المعتقدة المعتقدررر ييصة

n.onثانت الثاني
توطلهأن يوطئأن يوطئدبعدغيره

.ن النص األصليضمون النص األصلي
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 البياينة:الصورة  -4
 الموت حوض تشبيه بليغ بالغته: تقريب الصورة إلى ذهن القارئ وتوضيح المعنى وتقويته.

األيــام تلعــب: شــبه األيــام باألطفــال الــذي يلعبــون فحــذف المشــبه بــه وتــرك قرينــه تــدل عليــه علــى ســبيل االســتعارة 
 المكنية بالغتها تشخص أمر معنوي في صورة محسوسة.

 الكتابة العروضية: -5
 َوتـَُقلُِّبه ُتديُرهُ  الَزمانِ  َوَيدُ                                       َتطُلُبه َوالَمِنيَّةُ  َيطُلبُ  الَمرءُ   
 وتقللبه وويد ززمان تديره        المرء يطلب ولمنيية تطلبهو                               
/0/0/ /0/ //0//0/ //0///0                                  ///0//0///0//0///0//0 

 0//0/ قللبهالقافية: 
 حرف الروي: الباء 

 الوصل :الهاء 
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 نقاط 04ثالثا: الوضعية األدماجية: 
 التقيد بالمطلوب شرح القول 

 سالمة اللغة والتركيب
 توظيف المطلوب
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