ثانوية الشهيد معزو سعيد

الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

المستوى 3 :لغات
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اختبار الفصل األول في مادة اللغة العربية وآدابها
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الرسـ َم لَـو ملَ َك الـ َجـوابا
 -1أُنادي َ
َ -2وقَ َّل ِل َح ِقِّه العَبَراتُ (ت َـــجــري)
عنِّــي
ســبَــقنَ ُمقَبِــ ِّال ِ
ت التُر ِ
ب َ
َ -3
 -4فَنَثري ال َدمـ َع في ال ِد َم ِن الـ َبوالي
َ -5وقَفتُ ِبها َكـمـا شـا َءت َوشـاؤوا
ب َحـــ ٌّق
 -6لَــهــا َحـــ ٌّق َو ِلـألَحـبـا ِ
رض أَنــ َدلُــ ٍس َو َهــذا
َ -7وداعـــا أ َ َ
 -8ت َِخذت ُ ِك َموئِال فَــ َحــلَــلتُ أَنــدى
دن
ُ -9مــغَـــ ِ ِّر ُ
دار َ
عـــ ٍ
ب آ َد ٍم ِمــن ِ
ت َرحلي
َ -11
وم َح َوي ِ
شكَرتُ الفُ َ
لك َي َ
ت (أ َ َرحــتــني) ِمن ُك ِِّل أَنفٍ
 -11فَــأَنــ ِ
َ -12و َمــنــ َ
ان يَـراني
ظــ ِر ُكــ ِِّل َخــ ِّو ٍ
عامــ ٍر بُــنــيــ ُ
وم
س ِب ِ
ان قَــ ٍ
َ -13ولَــيـ َ
َ -14ويــا َو َ
طــنـي لَقَيت ُ َك بَــعــ َد يَأس
وب يَوما
ســيَــئــ ُ
َ -15و ُك ُّل ُمـسـافِــ ٍر َ
نت ديني
َ -16ولَــو أَنِّــي دُعــيــتُ لَ ُك َ
ت َوجــهــي
يك قَـبـ َل البَي ِ
دير ِإلَـ َ
 -17أ ُ ُ

ُ
ي لَــو أَثــابــا
َوأجزيــ ِه بِ َدمــ ِعــ َ
ب ذابــا
سوا َد القَــلــ ِ
َوإِن كانَت َ
الخــطــابــا
َوأَدَّيــنَ الـت َـ ِحــيَّةَ َو ِ
َكنَظمي فـي َكــوا ِعــ ِبها الشَبابا
صـبـ َر الذِهابا
ُوقــوفــا َ
عــلَّــ َم ال َ
شـفــتُ ِوصالَــ ُه ْم فيها َحبـابـا
َر َ
ت بِــ ِه ث َــوابــا
ثَنائـي إِن َرضيـ ِ
عــ َّز غــابــا
ذُرا ِمــن وائِــ ٍل َوأ َ َ
ي اغتِرابا
قَضاها فــي ِح ِ
ماك ِلــ َ
شــ َكــ َر الغُـــرابـــا
ق َ
فار ٍ
فَيـا ِل ُم ِ
ت في النَزعِ انتِصابا
نف ال َمي ِ
َكأ َ ِ
ي َرمــى النِقابا
ِب َوجــ ٍه َكـالـبَــ ِغ ِِّ
إذا أَخالقُــ ُهـ ْم كانَـــت َخــرابــا
شـبـابــا
َكأَنِّي قَــد لَقيتُ ِبــ َك الـ َ
اإليــاب
ِإذا ُر ِزقَ الــ َ
ســال َمةَ َو ِ
تم ال ُمــجــابــا
َ
عــلَيـ ِه أُقابِ ُل ال َح َ
ِإذا فُــهــتُ الشَها َدة َ َوال َمتــابــا

أحــمــد شــوقــي
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إثراء الرصيد اللغوي:
الرسم :ما كان باألرض من آثار الدار  /وال :طلب النجاة  /الدمن :اثأر الدار  /المونل :الملجأ
الكواعب :من الجواري ناهدات الثدي والمراد هنا :الديار قبل أن تستحيل إلى دمن
رشف الماء :مصه بشفتيه  /الحباب :الحبب  /وائل :جبل :وسميت به قبيلة من العرب

3as.ency-education.com
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األسئلة:
أوال :البناء الفكري:
 -1كيف كان وقوف الشاعر عند رسوم األندلس ودمنها؟ وما الباعث عليه؟
 -2يرى الشاعر نفيه قضاء محتوما  ،ما البيت الدال على هذا المعنى؟ مع التعليق.
 -3ما حيز الوطن في وجدان الشاعر؟
 -4قال الشاعر:
شـفــتُ ِوصالَــ ُه ْم فيها َحبـابـا
َ ر َ
ت َوجــهــي
دير إِلَـيكَ قَـبـ َل البَي ِ
 أُ ُ
ما أثر هاتين العبارتين على سياق القصيدة؟
 -5انطوى النص على قيم متعددة بين إحداها مع الشرح.
 -6مزج الشاعر بين التجربة الشعورية الصادقة و خاصية المحاكاة والتقليد  .اشرح
مضمون هذا القول مع التدليل من النص.
ثانيا :البناء اللغوي:
 -1أعرب ما تحته خط إعرابا تفصيليا وما بين قوسين إعراب جمل.
 -2حدد الضمائر السائدة في األبيات الخمسة األولى وبين أثرها في المعنى.
 -3حدد نوع األسلوب في البيت السادس وبين غرضه األدبي.
 -4عين نوع المجاز وعالقته ووجه بالغته في التعابير اآلتية:
رض أَنــ َدلُــ ٍس َو َهــذا
َ وداعـــا أ َ َ
ت أ َ َرحــتِــني ِمن ُك ِِّل أَنفٍ
 فَــأَنــ ِ
 -5قطع البيت الخامس واذكر بحره ووزنه.
ثالثا :التقويم النقدي:
 -1استفاد الشاعر من القصص القرآني  ،وضح هذه االستفادة وقيمتها الفنية.
 -2هل ترى الشاعر مجددا أم مقلدا؟ علل إجابتك مستشهدا بأمثلة من النص.
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