ثانوٌة مهاجً دمحم الحبٌب –ع االربعاء
المدة الزمنٌة :ساعتان

الشعبة  :اداب و فلسفة
االلسام :الثالثة
االختبار االول فً مادة اللغة و االدب العربً

لال اٌلٌا ابو ماضً:
تـــلن السنون الغاربـــات ورائً
ما عشتــــها ألعـــدّها بل عشتها
سٌـــان عندي لو لنـــعت بـعدّها
و لبـــذنً ٌوم التفاخر شاطـــئ
الحت لً العلٌــــاء فً آفالـــها
و محبة للخٌر تسـري فً دمً
و عبـــادة للحك أٌــــن وجــدتُه
لــــتدور بعدي لـــصة شاعـــر
نشر الطٌوب على دروب حٌاته
ُ
بارق رحمة
مشى الى المظلوم
فتــــعز دنــــــٌا لد طوت آبائً
ان الحٌاة الـروح بعض عطائها
ما العمر؟ ان هو كاإلناء و إننً
فإذا بــمٌت فــــللحٌاة بــــمائــــً

ســـــفر كتبـــت حروفـــــه بدمائً
لتبــــٌن سٌـــــمائـــها ســــــٌمــائً
عمري و عمر الصخرة الصمـّـــاء
ما فـــــٌه غٌر رماله الــخراســـاء
فأردتــــــها دربــــا الــى العــــلٌاء
و رعاٌة للضـــــعف و الضعـــفاء
و الحســـن فً األحٌـــاء و األشٌاء
رلصت به الــــدنٌا جنـــــاح ضٌاء
و سرى هوى فً الطٌّب و األنداء
و هــــوى على الظالم ســو َ
ط بالء
و تهـــــش دنــٌا اطــــلعت أبــنائً
و أنا ثــــــمار الروح كل عطائً
بالطٌّب الغـــــالً مـــــألت إنـائً
و إذا فنٌت ففــــــً الجمال فنائً

شرح بعض المفردات:
تسر –الطٌوب  :العطور.
الغاربات :الماضٌات – سفر :كتاب ممدس – السمٌاء :العالمة – تهشّ :
البناء الفكري:
ٌ -1تحدث الشاعر فً مطلع لصٌدته عن السنوات التً مضت من حٌاته .بم شبهها ؟و لم؟
 -2ما الدعائم التً بنى الشاعر علٌها حٌاته؟و ما عاللتها بمذهبه االدبً ؟وضح ذلن بالتمثٌل من النص.
 -3ما النزعة التً جسدها الشاعر فً لوله "و تهــش دنــٌا اطـلعت أبــنائً "؟
 -4ما مفهوم الروح عند الشاعر و ما ثمارها؟
 -5ما النمط الغالب على النص؟اذكر مؤشرٌن له مع التمثٌل
البناء اللغوي
 -1الى اي حمل داللً تنتمً هذه أأللفاظ  :الحك-الخٌر-الحسن-سماحة-الجمال.
 -2ما الضمٌر االكثر استعماال فً النص و ما وظٌفته فً بنائه؟
 -3اعرب كلمة " لبذني" فً البٌت الرابع و "دنيا" فً البٌت الثامن و اعرب اعراب جمل "اطلعت ابنائي"فً
البٌت الثانً عشر و " بقيت" فً البٌت فً البٌت االخٌر
 -4اشرح الصورتٌن البٌانٌتٌن مبٌنا نوعٌهما و سر بالغتهما فٌما ٌلً " :رقصت به الدنيا "  "،نشر الطيوب على
دروب حياته "
 -5حدد معانى حروف الجر فً العبارتٌن االتٌتٌن "على دروب حياته"  " -إن هو كاإلناء"
التقويم النقدي:
أسهم االدب المهجري فً مٌالد ادب جدٌد متمٌز بطبعة تجدٌدٌة تحمل فً طٌاتها ثورة على التملٌد و بعدا انسانٌا.
المطلوب"  -1فً اٌة نزعة ٌمكن ادراج هدا النص؟
 -2ما هً دوافع شعراء هده النزعة ؟وما غاٌاتهم؟
 -3اذكر اربعة شعراء جسدوا هده النزعة.
بالتوفٌك للجمٌع

