
 الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

 لغات 3المستوى:                                                               ثانوية الشهيد معزو سعيد     

 وآدابهااألول في مادة اللغة العربية  ختبار الفصلا

 د الشعري:السن
 النص:

 اــابــو أَثــَي لَ ــعِ ــِه بَِدمــَوأُجزي          واباـجَ ـلََك الو مـلَ َم ـأُنادي الَرس -1

 اــِب ذابــلــَوإِن كانَت َسواَد القَ           (ريــجـــتَ )َوقَلَّ ِلَحِقِّه العَبَراُت  -2

 اــابــطــيَّةَ َوالخِ ــحِ ـتَ ـَن الــَوأَدَّي          يــالِت التُرِب َعنِّ ــِّ قَن ُمقَبِ ــبَ ــسَ  -3

 بِها الَشباباــواعِ ــي كَ ـف َكنَظمي          بَواليـَع في الِدَمِن الـفَنَثري الَدم -4

 َر الِذهاباـبـَم الصَ ــلَّ ــا عَ ــوف  ــُوق         اؤواـاَءت َوشـا شـمـَوقَفُت بِها كَ  -5

 اـابـَحبُهْم فيها ــُت ِوصالَ ــفـَرشَ           قٌّ ـــاِب حَ ـبـألَحـقٌّ َولِ ـــا حَ ــهــلَ  -6

 اــوابــِه ثَ ــِت بِ ـي إِن َرضيـثَنائ          ذاــٍس َوهَ ــَدلُ ــا أَرَض أَنـــَوداع   -7

ا مِ           دىــلُت أَنــلَ ــحَ ــتَِخذتُِك َموئاِل  فَ  -8  اــابــزَّ غــٍل َوأَعَ ــن وائِ ــذُر 

ُب آَدٍم مِ ـــغَــمُ  -9  َي اغتِراباــِحماِك لِ ي ــقَضاها ف          دنٍ ـــن داِر عَ ــِرِّ

 اـــرابـــَر الغُ ــكَ ــا ِلُمفاِرٍق شَ ـفَي          َشَكرُت الفُلَك يَوَم َحَويِت َرحلي -11

 َكأَنِف الَميِت في النَزعِ انتِصابا          ِمن ُكِلِّ أَنفٍ  (نيــت  ــأََرح)ِت ــأَنــفَ  -11

اٍن يَ ــِلِّ خَ ــِر كُ ــظَ ــنــَومَ  -12  ى النِقاباــِغيِِّ َرمــبَ ـالـٍه كَ ــبَِوج          رانيـوِّ

 اــرابــت خَ ـــْم كانَـهُ ــأَخالقُ  إ ذا          ومٍ ــاُن قَ ــيــنــٍر بُ ــَس بِعامِ ـيــَولَ  -13

 اــابـبـشَ ـَك الــد لَقيُت بِ ــَكأَنِّي قَ           َد يَأســعــي لَقَيتَُك بَ ـنــا َوطَ ــَوي -14

اــئــيَ ــٍر سَ ــافِ ـسـَوُكلُّ مُ  -15  ابــالَمةَ َواإِليــسَ ــإِذا ُرِزَق ال          وُب يَوم 

 اــابــجــِه أُقابُِل الَحتَم المُ ـلَيــعَ           ُت لَُكنَت دينيــيــي ُدعــو أَنِّ ــَولَ  -16

 اــابــُت الَشهاَدةَ َوالَمتــهــإِذا فُ           يــهــَل البَيِت َوجـبـيَك قَ ـأُديُر إِلَ  -17

 شــوقــيأحــمــد 
 الرصيد اللغوي: إثراء

 / وال: طلب النجاة / الدمن: اثأر الدار / المونل: الملجأ الرسم: ما كان باألرض من آثار الدار
 الكواعب: من الجواري ناهدات الثدي والمراد هنا: الديار قبل أن تستحيل إلى دمن

 بيلة من العربرشف الماء: مصه بشفتيه / الحباب: الحبب / وائل: جبل: وسميت به ق
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 :األسئلة
 البناء الفكري: أوال:
 كيف كان وقوف الشاعر عند رسوم األندلس ودمنها؟ وما الباعث عليه؟ -1

 لبيت الدال على هذا المعنى؟ مع التعليق.ا يرى الشاعر نفيه قضاء محتوما ، ما -2

 ما حيز الوطن في وجدان الشاعر؟ -3

 قال الشاعر: -4

  َاـابـُهْم فيها َحبــُت ِوصالَ ــفـَرش 

  َيــهــَل البَيِت َوجـبـيَك قَ ـأُديُر إِل 

 ما أثر هاتين العبارتين على سياق القصيدة؟

 انطوى النص على قيم متعددة بين إحداها مع الشرح. -5

مزج الشاعر بين التجربة الشعورية الصادقة و خاصية المحاكاة والتقليد . اشرح  -6
 .مضمون هذا القول مع التدليل من النص

 ء اللغوي:ثانيا: البنا
 خط إعرابا تفصيليا وما بين قوسين إعراب جمل. تحته أعرب ما -1

 حدد الضمائر السائدة في األبيات الخمسة األولى وبين أثرها في المعنى. -2

 حدد نوع األسلوب في البيت السادس وبين غرضه األدبي. -3

 عين نوع المجاز وعالقته ووجه بالغته في التعابير اآلتية: -4

   ذاــٍس َوهَ ــَدلُ ــأَنا أَرَض ـــَوداع 

  َني ِمن ُكِلِّ أَنفٍ ــتِ ــِت أََرحــأَنــف 

 قطع البيت الخامس واذكر بحره ووزنه. -5

 ثالثا: التقويم النقدي:
 .، وضح هذه االستفادة وقيمتها الفنية القرآنياستفاد الشاعر من القصص  -1

 ؟ علل إجابتك مستشهدا بأمثلة من النص.هل ترى الشاعر مجددا أم مقلدا -2

 
 ● بالتوفيق ●

 أستاذة المادة 
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