
 

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

2018ديسمبر  02                                      الثانيةالفصل األول للسنوات  اختبارات  
تقين رياضي وتسيري واقتصادعلوم جتريبية  الشعبة :  
  سا 02 المدة:                                        اللغة العربية وآدا�ا            مادة: اختبار في

قال أبو العتاهية: النص:  
ُعتبــــــــــــــــــــى ِلعاتِــــــــــــــــــــبٍ  الَزمــــــــــــــــــــانِ  ِعنـــــــــــــــــــدَ  َفمـــــــــــــــا الَزمــــــــــــــانِ  َعلــــــــــــــى تَعتَــــــــــــــَبنَّ  ال -1 
َلَقــــــــــــــــلَّ  بِــــــــــــــــهِ  يَــــــــــــــــأتي َترضــــــــــــــــى مــــــــــــــــا فـَ ِلمــــــــــا الَزمــــــــــانِ  َعلــــــــــى َعَتبــــــــــتَ  َولَــــــــــِئن -2 

ُيكفـــــــــــــــــــى ِبمـــــــــــــــــــا يُعنـــــــــــــــــــى َأن يَنَفـــــــــــــــــــكُّ  ـــــــــــــــرءُ  -3  ـــــــــــــــوِقنُ  الَم ـــــــــــــــا بِالَقضـــــــــــــــاءِ  ي َوم
ـــــــــــــــــــــدَ  ـــــــــــــــــــــقُ  َجَه ـــــــــــــــــــــى َأن دونَ  الَخالِئ يَفن َوِإن َيمــــــــــــــــــــــــــــوتُ  ال ِرزقٌ  لَمــــــــــــــــــــــــــــرءِ ل -4 

؟اُألخــــــــــــــــرى لِــــــــــــــــداِركَ  َعِملــــــــــــــــتَ  ذامـــــــــــــــا َلهـــــــــــــا الُمِعـــــــــــــدِّ  الـــــــــــــدارِ  بـــــــــــــاِنيَ  يـــــــــــــا -5 
ـــــــــــــــــلْ  ـــــــــــــــــراشَ  تُغِف ـــــــــــــــــَدةِ  ِف ـــــــــــــــــرى الَرق الُكب ــــــــــــــــــــدَ  -6  ــــــــــــــــــــرشِ  َوُمَمهِّ ــــــــــــــــــــَوثيَرةِ  الُف ال ال
تُـــــــــــــــدعى ِلمــــــــــــــا فَــــــــــــــانُظر لَــــــــــــــهُ  تُــــــــــــــدعى ِلمــــــــا َأَجبــــــــتَ  َلمــــــــا ُدعيــــــــتَ  قَــــــــد لَــــــــو -7 

َمـــــــــــــــــــــوتى رَأَيـــــــــــــــــــــتَـُهم ثُـــــــــــــــــــــمَّ  َأحيـــــــــــــــــــــاءِ  ال ِمـــــــنَ  رَأَيـــــــتَ  َمـــــــن َتحصـــــــي أَتُـــــــراكَ  -8 
الَهلكـــــــــــــــــــــــــــــى َمَحلَّـــــــــــــــــــــــــــــةَ  َولََتنـــــــــــــــــــــــــــــزَِلنَّ  ــــــــــــــــــــَتلَحَقنَّ  -9  ــــــــــــــــــــةِ  فَل ــــــــــــــــــــوتى بَِعرَص الَم

ــــــــــــــــــالُ  َفَمتــــــــــــــــــى الُقصــــــــــــــــــوى الغايَــــــــــــــــــةَ  يَن ـــــــــــــهُ  ُدنيـــــــــــــاهُ  َأصـــــــــــــَبَحت َمـــــــــــــن -10  غايـََت
ــــــــــــــدُ  ــــــــــــــى َوَي َلهــــــــــــــا الِبل ــــــــــــــى الَّــــــــــــــذي فـَ يُبن ــــــــــــــدِ  -11  أَنُفِســــــــــــــنا َجميــــــــــــــعُ  الَفنــــــــــــــاءِ  بَِي

من ديوان "أبي العتاهية" دار بيروت                                                                    
 23ص  1986للطباعة والنشر 

 :شرح المفردات
 ، الوثيرة: اللينة. العتبى: الرضا ،المعد: المهيء
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 الشعبالشعبة :

msمادة: اختبار في ماد ختبار في

am :ل أبو العتاهقال أبو العتاهية
ََمالزالزمــــــــــلَعلــــــــــــــىلــــــــــــــىَنَّ

ــــــــىلــــــــــىَ ََِممالزالزمـــــــــمــــــــــاِنلَع
ــــــــــــاءضـــــــــــــــاِء ـــــــــــــــاَضلَق ـــم مموََم

إإإِِوَوإإِِننتـــــــــــــوتُُ
اهـــــــــــــا هَل

ت ال
ـــتتُــــــــــــــــــــــــدع

ِحيـــــــــــــــــحيـــــــــــــــــــــاِء ثأأََ
ننلَلننَّ للــــــــــــــــــــــزنـــــــــــــــــــــــــــــِز نَت تَل ححممََححلَو

ــــــــــــــــــالنــــــــــــــــــاُلـــــى الغاينننييََن
ههللََهــــــــــــــاهــــــــــــــاـــــــــــــى ـــــــــــلللفـفَـَ ـال

أبي العتاهيةيوان "أبي العتاهية" دا
ص 19861986 والنشر  والنشر 

2as.ency-education.com



 األسئلة:
 نقاط 10أوال: البنـــــــــــــــــــــــــــاء الفكــــــــــــــــــــــــــري: 

 في البيت األول ؟ ولماذا؟ ما الذي ينهى الشاعر عنه -1
روح القــدس نفــث فــي روعــي أن نفًســا لــن تمــوت  إن" :صــح عــن النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم أنــه قــال -2

 أين يظهر هذا المعنى في النص؟ .األلباني وصححه أبو نعيم، رواه"حتى تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها
 وماهي األدلة التي حاول االقناع بها؟ إلى ما يدعو الشاعر في األبيات السبعة األخيرة ؟  -3
 .إلى أي غرض تنتمي القصيدة ؟ عرفه ؟ واذكر سببين لظهوره في عصر الشاعر  -4
 .11إلى  5لخص مضمون األبيات من  -5

 .نقاط 06ـــوي: ــــــثانيا: البنــــــــــــــــــــــــاء اللغـــــــــــــــــــــ
  تعجب من األفعال التالية في جمل مفيدة :أصبح ، اجتهد. -1
 .والكسل إياكم،  الجنةُ  نعم جزاُء المتقين : ليتينأعرب ما تحته خط في الجملتين التا -2
 بين في الجمل التالية ال العاملة والملغاة مع ذكر السبب: -3

  ال الشباُب باٍق وال الجمال-
 زادٌ  وال ماءٌ  البيت في ال-
 مهان خلُقه كريماً  ال-
 .ضميرٍ  بال  المنافق-

 حدد نوع األسلوب فيما يلي مبينا غرضهما البالغي: -4
  الَزمانِ  َعلى تَعَتَبنَّ  ال -
 أَنُفِسنا َجميعُ  الَفناءِ  بَِيدِ  -
 ما نوع الصورة البيانية في قوله: "الرقدة الكبرى ". -5

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

 ظفا ما أمكن من التحذير واإلغراء.ال تعدى عشرة أسطر مو  من انشائكاشرح المقولة في فقرة 
 انتهى الموضوع 

  2من  2صفحة 
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إلى ما يدإلى ما يدعو--3

ى أي غرضإلى أي غرض تنتمي
مضمون األبياص مضمون األبيات
ــــويـــــــ اللغــــــــــــــــــــــــــاء اللغـــــــــــــــــــــ

التالية في جال التالية في جمل م
يليتينجملتين التاي الجملتين التا

والملغاة معملة والملغاة مع ذكر
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 العالمة
 عناصر اإلجابة 

 مجّزأة المجموع
 
 

 

 

ن10  

 
01×2  

01 
01 

 
0,5×2  
 
 
0,5×2  
0,5×2  
 
 

 

03 

 نقاط 10أوال: البناء الفكري: 
 ينهى الشاعر في البيت األول عن معاتبة الزمان ألنه مهما عاتبت فإنك لن ترضى على هذا الزمان . -1
 يظهر معنى الحديث في البيت الرابع . -2
يدعو الشاعر في األبيات السـبعة األخيـرة إلـى تـرك ملـذات الـدنيا وعـدم االغـا فـي شـهواها كمـا يـدعو لتحضـير  -3

 نفسه ليوم الحساب 
 ومن األدلة التي حاول االقناع بها نجد تذكيره بالموت ويظهر ذلك في قوله التغفل الرقدة الكبرى

 .وأنه سيلحق بهم ه بالذين سبقوه إلى الموت  عكما أقن
 أدلة  بشرط أن تكون في النص . مالحظة: يمكن للطالب اضافة

 الدنيا والعمل لآلخرة ومن أسباب ظهوره: تلذامرك تمي القصيدة إلى غرض الزهد وهو تتن  -4
 االنحالل الخلقي الذي شهده العصر العباسي

 ظهر كرد فعل على تيار اللهو والمجون
 المعتقد إطالق الحرية للشعب من قبل الخلفاء خاصة حرة

 تمازج الشعوب وأخذ عادات منافية لإلسالم
 .مالحظة: يكتفي بذكر سببين فقط 

 التلخيص: -5
 عاة حجم التلخيص/ سالمة اللغة / سالمة التركيب/ المحافظة على  مضمون النص األصلي.امر 
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 نقاط 06ثانيا: البناء اللغوي: 
 اسلوب التعجب من األفعال:صياغة  -1

 أصبح: ما اجمل أن يصبح العالم في سالم 
 اجتهد : ما أشد اجتهاد محمد 

 مالجظة: يمكن للطالب صياغة جمل مفيدة .
 اإلعراب: -2

 الجنة: مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وخبره الجملة المقدمة نعم جزاء المتقين.
ــا: ضــمير إإيــاكم:  ــه لفعــل محــذوف تقــديره احــذر الكــاف ي منفصــل مبنــي علــى الســكون فــي محــل نصــب مفعــول ب

 للخطاب والميم للجماعة .
 مالحظة : يمكن اعتبار الضمير كم في محل جر مضاف إليه 

 ال العاملة والملغاة -3
 اسمها معرف ملغاة الن ــــــــــــــــــــــــــــ ال الشباُب باٍق وال الجمال-
 ملغاة ألن خبرها تقدم على اسمها ــــــــــــــــــــــــــــــــزادٌ  وال ماءٌ  البيت في ال-
 عاملة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ مهان خلُقه كريماً  ال-

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ملغاة اتصل بها حرف الجرــــــــــــ ضميرٍ  بال  المنافق -           
 
 
 

يدعو-
نفسه ليومنفسه ليوم الحس

ومن األدلة التيومن األدلة التي حاول
ع بالذين سبقوه بالذين سبقوه إلىنعقكما أقن

كن للطالب اة: يمكن للطالب اضافة
دة إلى غرض الزهدلقصيدة إلى غرض الزهد

شهده العصرلذي شهده العصر العباس
لمجونللهو والمجون

الماء خاصة حرة الخلفاء خاصة حرة
سالم لإلسالم

محافظة على  مضب/ المحافظة على  مضمون

s

5

×4
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 األسلوب:نوع -4
 اسلوب انشائي طلبي بصيغة األمر غرضه النصيحة           الَزماِن  َعلى َتعَتَبنَّ  ال
 أسلوب خبري غرضه االقرار بحقيقة الموت         أَنُفِسنا َجميعُ  الَفناءِ  بَِيدِ  -
 كناية عن موصوف وهو الموت  نوع الصورة البيانية في قوله: "الرقدة الكبرى ".  -5
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 نقاط 04ثالثا: الوضعية األدماجية: 
 التقيد بالمطلوب شرح القول 

 سالمة اللغة والتركيب
 توظيف المطلوب
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سالمة اللغةسالمة اللغة والت
ظيف المطلوبتوظيف المطلوب

xa
s

2as.ency-education.com


