
   -الشهبونية–بن مهل فـارس  الّجمهورية الّجزائرية الّديمقراطّية الّشعبّية            ثانوية       وزارة الّتربية الوطنّية             
  مديرية الّتربية لوالية المدية      

  في مادة الّلغة العربّية وآدابهااالختبار الثاني  

  تانساع المّدة:                                                                                      سنة الثانية: أدب وفـلسفة + لغاتال
  

  :حرور ،و فرسه الجهامةمهره الشّ  نَ عِ نّت الغارات عليها، فطُ ة وشُ لّما كان في أنطاكيّ  المتنبيقال  :النص
  

 ـومـــجــالنُّ  ا دونَ ــبم عـنَـقْ ـتَ ــال فَ                          ومٍ ــرُ مَ  رفٍ ـي شَ ـف رتَ ـامـذا غإ -1
 ـمـظــيـعَ  رٍ ـفي أم وتِ المَ  مِ ـعطَ ـكَ                         ـرٍ ـــقيحَ  رٍ ـفي أم وتِ ـالم مُ ـعـطَ ـف -2          
 ـومــالجــس ها ماءُ ـعُ ـدم حُ ـائـفـص                       هري رسي و مُ ها فَ وَ جْ ي شَ ـبكـست -3          
  ـمــئيـالـلّ  عِ ـبـالـطّ  ةُ ـعـك خـديـلـو ت                       لقـع ـزـجـالع أنَّ  اءُ ــرى الـجبنـي -4          
 مـي الحكيــف اعةِ ــجالشّ  لَ ــثو ال مِ                        يــغنتُ  في المرءِ  اعـةٍ ـشج لُّ ـو ك -5          
 ـمــــقيـــالسَّ  مِ ـــهالفَ  نَ ـــه مِ ــتُ ــوآف                       ا حـً ـ صحيقوًال  بٍ ـائـن عـو كم مِ  -6          
 ومـلــو العُ  ـحِ ـرائـقَ ـال درِ ــى قَ ـلـع                        هُ ـــنــمِ  اآلذانُ  ـذُ ــأخُ ــتَ  ـنـكـلـ و -7          

  
 الّشجو : الحزن / ماء الجسوم. الّدم / القرائح: الّطبائع شرٍف مروم: مكانة رفيعة / شرح األلفـاظ:

  : أوال: البناء الفكريّ  
  َم استهّل الّشاعُر قصيدتهُ ؟ ما مفاد ذلك؟بِ  .1
 فحوى البيتين الّرابع والخامس . اشرح بأسلوبك الخاصٌ  .2
 يُترجم النّص بعض مالمح شخصية الّشاعر، حدّدها . .3
 علّل .النص؟ ما الغرض الشعري الذي ينتمي إليه  .4
 ل بذكر مؤشرين له مع التمثيل.ما النمط الغالب على النص؟ علّ  .5

   

 ثانيا: البناء الّلغوّي والفنّي: 
     1-  ً   البالغي. واذكر أثرهُ  ،استخرج من النّص محسناً بديعيا

  ؟بعو "لكن" في البيت الّسا ّسادسماذا تفيد "كم" في البيت ال -2     
  بالغتهما.و ا همنا نوعا مبيّ ماشرحه، بيانيّتين صدر البيت الثاني صورتينالبيت األول واستخرج من عجز  -3     
  في النّص. خط ـ أعرب ما تحته4     
  اكتب البيت الخامس كتابةً عروضيّةً، مسمياً بحرهُ، و ُمحِدّداً قافيتهُ، ورويّهُ، ووصلهُ .ـ 5     
   

  واحدة على الخيار :عالج وضعية   ثالثا: الوضعية اإلدماجية: 
  الوضعية النقدية: 

  عب.على باقي الشّ  كان له بالغ األثرولة العباسية وحواشيهم، ع به خلفاء الدّ البذخ الذي تمتّ  لعلّ   -           
موظفا صورتين  عراء منهموقف الشّ و نتائجه،ه ونا أسبابمبيّ  ،هذا االختالل الحاصل في المجتمع ث عنتحدّ 

  ومستشهدا ببيٍت شعريٍ تحفظه.بيانيتين 

  الوضعية اإلبداعية :
ً نيا غِ ؤخذُ الدُّ بالتّمنّي     ولكن تُ  مطالبِ ال يقول أمير الّشعراء أحمد شوقي : و ما نيلُ     البا

 لتحقيق مطالبه و أحالمه و ال يتحقّق له ذلك إّال بالعمِل والمثابرةِ واالجتهاِد... نسان جاهداً إليسعى ا    
اِلِهم  ِق أم اِد لتحقي ّدِ واالجته اكتب فقرةً ال تتجاوز خمسة عشر سطراً تنصح فيها زمالءك بضرورة الِج
ِلّ  ورغباتِِهم موّظفاً صيغتين لإلغراء و صيغتين للتَّحذير، و صورتين بيانيّتين، مع وضع سطٍر تحت ك

 مع تمنيات أساتذة المادة بالتوفيق                                                          توظيٍف.
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