
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                                       
 –مديرية التربية لوالية ميلة                                     ثانوية األستاذ المجاهد البشير منتوري ـ فرجيوة 

 عتانسا: المدة الزمنية                                                                                                   الثاني أداب وفلسفةالمستوى:        

 لث��ثي الثاني في مادة اللغة العربية وأدبهاختبار اا
:النّصأوالً:
اتِبِ ــــــالُمعاوز فيه حدَّ ــــوال تتج      وائِبِ ــــالنّ  دعِ اللَّوم إن اللَّوم عون.1
اسبِ ــال بكــــحوال كلُّ من شدَّ الرّ       اَل بمخِفقٍ ـــــحفما كلُّ من حطَّ الرّ .2
ائبِ ــــــا بالرغــــوليس بَكْيٍس بيعُه     وُس نفائسٌ ــفوفي السعي َكْيٌس والنّ .3
ه الِغنَىـــــــأذاقتنَي األسفاُر م.4 البِ ـــــــإليَّ وأغراني برفض المط      ا َكرَّ
وإن كنت في اإلثراء أرغَب راغبِ       دٍ ــفأصبحُت في اإلثراء أزهَد زاه.5
بلَْحظي جناب الرزق لحَظ المراقبِ       اً جباناً أشتهي ثم أنتهيـــــحريص.6
انبِ ــــــــــفقير أتاه الفقر من كل ج     هـــومن راح ذا حرص وجبن فإنّ .7

 )135 /134( ص 1ابن الرومي ـ الديوان ج                                      
 البناء الفكري:

بم افتتح الشاعر القصيدة؟ وإالم يدعو؟ ولماذا؟.1
ماذا أذاقت األسفار الّشاعر؟ وما أثر ذلك على حياة الشاعر؟.2
بم اختتم الشاعر قصيدته؟ وما مضمون البيت؟.3
)؟ اذكر مؤشرا له مع التمثيل.6، 5، 4ما نمط األبيات ( .4
هل تعكس القصيدة مظاهر الحياة االجتماعية في العصر العباسي؟ .5

 
 البناء اللغوي:

معموليها ثّم أعربهما. و استخرج من البيت األول "إن" المخففة.1
ما الرابط بين شطري البيت الثاني؟ وما دوره؟.2
بيانية، اشرحها وبين نوعها وأثرها البالغي. " صورة أذاقتنَي األسفارُ في العبارة: " .3
 اكتب البيت األخير كتابة عروضية، محددا بحره وقافيته وحروفها وحركاتها..4

 
 : الوضعية اإلبداعية:ثانيا

 
 الّسند:  

عاد بدويٌّ من سفره، فوجد داره تهّدمت، وزوجته وابنه ماتا، وكلبه وجمله هلكا، فوقف على                      
 ألطالل يندب داره وزوجته وكلبه وجمله.ا

 التعليمة: 
 اكتب فقرة قصيرة تتخيّل فيها ما قاله البدوي إثر هذه الفاجعة موّظفا أسلوب النّدبة.            
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