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 اختبار  الثالثي األول في مادة اللغة العربية وآدابها

   :  قال ابن نباتة المصري:النص 

 (تتسّعرُ )ا َض ـــــــــــــــَـ بالغ قٍ رْ ـــــــــَـــــــــعةُ  بــــــــــــــــــــــــــــــــولم                     رــخطّ ـــــــــــحا القمب لوال نسمةٌ  تتـــــــــــــص            

 كرُ ذْ يء يُ ــــــــــوالشيء بالش ىـــجالد ُّ اللُ ــــــــــــــــــــِـــــــى                     ادَ بَ  ة إذْ ين البابميّ ــــــــــــــــــــــــــــــــجب رُ ــــــــــــــــــكْ وذِ             

 رُ ـــــــِــــ فسْ ح يُ ــــــــــــبْ ُب كالص  ــــا أسفي والشيـــــــــــــــــــــــــفي                      كحالمٍ  لياًل وكنتُ  بي  ان الص  ـــــــــــــــــــو ك            

 كرُ امةَ  ينْ ـــــــالعم رءُ ــــــالم عَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا وض                      وُ أن   تُ مْ ي وما خِ ني ليمِ رُ ـــــــــــــُـــــــــــــــكـــــــو ين            

           رُ ــسُ رة حين أحْ ــــــحس بيــقلاد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــعْ ــفي                      وُ ني تحت العمامة كتمُ ــــــــــــــــــمُ ــــمِّ ــــــــــــــــــَــــعيُ             

 رُ مُ ي وأحْ دِّ ـــــــــع في ميدان خـــــمْ الد   نَ ـــــــــــــــِــــــــــــــــــــم                      وصاِل فأشيبُ أوطاَن الِ  رتُ ـــــــــــــــــــــتذكّ             

ن ك                      ياظُ لحْ  ةِ يحَ مِ ـــــــــــــــــــــــــــــَــــ الم ي خدّ ـــيؤثر ف                رُ ثِ ؤْ يثاقيا ال يُ ــــــــــــان في مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا 

 رُ كِ ـــــسْ زجاجة مُ ــــــــــا شف  من دون الــــــــــــــــــــــــــــــــكم                      ىاد  ــة خَ يّ ـــــــــــــــــــفرِ ــــّف وراء المشْ ـــــــــــــــــشِ ــي            

 صرُ عْ ومُ  باتٌ ـــــوٍص كاعـــــــخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــشُ  ثالثُ                        وقينةٍ  وٍد وراحٍ ـــخُ  اي منْ ـــــــــــــــــــــــــــــــندام            
       

 ا الجنان ومنبرــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ريـــــــــــو روضـــب                       ىمَ ت بنا أرض الشام إلى حِ ــــــــــــتخطّ             
 

 أرْــ تجع ِ وْ وات بالر  ــــــــــــاألْص  تِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ظم إذا                       يعِ نِ ن المَ ــــــْــــــــــــــــــــــــــــاألم مِ رَ ــــــــــــــــــــــــــَــــ إلى ح           
 

 رــــــــــــيِّ ــــــــــــتخوة المُ ـــــــفْ ثنا والص  ــــــــــداة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ                      لناقدٍ  ُص الَ الخَ  رُ بْ و التّ ــــــــن ىُ ـــــــــــــإلى م           
 

 رُ ــــــــبِ خْ وتُ  (ل ُّـــــــج ُّت ُّ)ُّباٌر ـــــيٌم وأخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصم                      دؤدُ وسُ  قديمٌ  دٌ ـــــــــــــــلو مج ي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنب           
 

        وثرــــــــذا في القيامة كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى ُض ــــــــــــــتفيِ                       ان ىذا أصابعٌ ــضوْ لو الحَ  ي  ــــــــــــــــــــــــــــــــنب           
  

 ذي ال يكّدرـــــــــــــذُب الـــالع وُ نّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولك                     وارد لمورى ـــــاض المر فيّ ـــــــــــــــــــــــــىو البح           
            

 رُ ـــــور تقُص مى الغُ ـــــــــــــيا أضحت عــــــــــــــــــــــّــــ عمى أن                     البيــــــــــــــــــــــطَ ـمَ  ْت د  ــــك رسول هللا مُ ـــــْــــإلي           
           

 رُ مُ عْ عر يَ ذي بيٍت من الشِّ  لِّ ــــــــــــى كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعم                    ى قصيدة ٌ ىَ تزْ  كَ ـــــــري فيعْ شِ  تُ ـــــــمْ و نظَ            
           

 رُ كر  المُ  مباتّي الكالــــــــــــمو نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحْ ــــــــــــــــــــــــــــــفيَ                      ياظُ ــفْ ـــــَــــــــــــــل رُ ر  ــــكــــالمعنى يُ  ةُ ــــــمَ ـــــظ  ــــعَ مُ            
           

 ثرُ ـــــــــك أكـــــــــــــاىُ ـــــــــــــــــــــــــــحاجاتي وج ْت رَ ـــــــــــــثُ ــــــــفك                      الئذًا  تُ عند هللا أقبمْ  كَ اىِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبج           
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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ُّاألسئلة:ُّ

 البناءُّالفكريُّ:ُّ

 بم استيل الشاعر نصو ؟   .1
 مّم يتأّسف الشاعر ؟ و إالم يحّن ؟  .2
 ىل اعتمد النص عمى الوحدة الموضوعية أو عمى وحدة البيت ؟ عمل. .3
 قّسم النص إلى وحداتو الفكرية ، ثمّ  ضع عنوانا مناسبا لكّل وحدة . .4
 النص عاطفتان ، وّضحيما ، وبّين مدى ِصْدقيما .في  .5
 .51إلى  51أنثر األبيات من  .6
 ما النمط الغالب في النص ؟ عمل حكمك. .7

ُّالبناءُّاللغوي:ُّ

 أعرب ما تحتو خط إعرابا تفصيميا ، وما بين قوسين إعراب جمل . .1
 استخدم الشاعر ضميرين، ما ىما؟ عمى من يعودان؟ .2
 .51ة من البيت استخرج صفة صريحة وصفة مكّنا .3
 ما داللة اسمّية الجممة في بناء النص. .4
 صورتان بيانيتان، استخرجيما، ُمحّددا نوعييما، وبالغتيما.  51في البيت  .5

 التقويمُّالنقدي:ُّ

 يتصّنع الشعر الديني ، استخرج من خالل النص ما ُيثبت ذلك. ابنُّنباتةُيقال أن  .1
في عصره، ما ىي؟ ، استخرج البيت الذي يبين ذلك ،عمل أثبت الشاعر في قصيدتو خاصية من خصائص الشعر  .2

 سبيا.

                        -طابطة   -وفق هللا العاملين                                                                                                    


