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   هُ وعُ ــــــــاً لفَت العٌُوَن ُطلُ ــــطالعا ـــَـٌ .1
 اــــــــــمـّ اً بالملوِب فإنــــــاً ورفمــطفـَ ع .2
          احب  ـــــــــأنظْر فوجهُ األرِض أغبُر ش .3
           اـــ، ومن العج د صواعكُ ــــومن الحدٌ .4

          اـــــاءهـــــا أبنـــا وٌــا أرَض أوربـــٌ .5

        ُم أو عنكمُ ــــــــوٍم منكُ ــكّل ٌ ًــــــــــف .6
    ً  مدافعُ ـــــــادَ فهـــــــــونشرتُم األحم .7
           فً هذي الوغى "لــــــعزرٌ" مُ تـُ مْ ـّ لـَ ع .8

  ا ٌُسمى عندكمْ ـــــــــــــاَن هذا مـــإن ك .9
            ا ٌُسمى عندكمـــــــــــــاَن هذا مـــإن ك .11
           اـــاجهـــــــــــــــبعمولُكْم ونتال تفخروا  .11
ً ــــارمـــــــفً الشرَق لوم  لم ٌسلُّوا ص .12          ا
          ن ثمةَ مطمعُ ــــا ! هل فٌــامنـــــــٌا ع .13
           اِن ولم تزلــــــا حجتـــــــــمرت علٌه .14

   اــــــفمثلم(وم  ـــــسكنُت إلى الُهم )إذاو .51
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 أفولُ  –إن جهلت  -وعِ ـــــــــبعدَ الطَّل
 َن طوٌلُ ــــــــــــمدُ الملوب على أخٌـِ ح

ٌ  احِ عوٌلُ ـــــــــواسمع ! فؤصواُت الرَّ
 ولُ ــــــــــــغمائم  ، ومن الدَّماِء ُسٌُ   ج

 وُل ؟ــــــــلـْ طفً عنك من هذا الدَُّم المَ 
واةُ مَ   ولُ ــــــــــــــــــهُ نبؤ تجًُء بِه الرُّ

  ولُ ــــــــــــنة  ونصُ ـــــــــولذائف  وأس
 لُ ـــــهُ عزرٌمَ ـْ لـِ ان ٌجهُل عـــــا كــــم

 لُ ــــــــاً ، فؤٌَن الجهُل والتضلٌــــــعلم
 لُ ــــــــــــــاً فؤٌَن الكفُر والتعطٌــــــدٌن

 ولُ ــــاِل ، ُعمـــــــلبل المتكانْت لكْم ، 
 ولُ ــــــــــــوالسٌُف فوق رإوسهْم مسل

 ؟ولُ ـــــــاُء ٌطـــــــــبالسلِم أم هذا الشم
 ولُ ــــــاهد  وفصـــــــتتلو الفصوَل مش

  ولُ ــــكبُ ُك المَ ـَ وثودَ المُ ـــــــرضً المٌ

مرعب : مهول  : مهدور/ لمطلول: الدخان أو الغبار/االعجاج : صار لونه كلون الغبار/ أغبر:غٌاب/  أفول/ طلع على الموم هجم علٌهمطلع: : شرح األلفاظ

بها/  : رضٌتُ  سكنت : مثنى مفرده الحجة وهً الَسنَةُ / /حجتانالصارم هو السٌف  صارما :: الحرب / /الوغى: ج نصل و هو السهم  نصولمفزع/ 

 : الممٌد األسٌر المكبول

 :  ــــلةاألسئـــ    

  (:12أوال : البناء الفكري ) 

  (2)؟ ٌوحً عنوان المصٌدة بالظروف السٌاسٌة  التً نُِظمْت فٌها . فما هً تلن الظروف ؟ و ما هو موضوع المصٌدة (1

 (2من هو الممصود بالخطاب فً هذه األبٌات ؟ دعم اإلجابة بدلٌٍل واضحٍ من النص .  و بم ٌطالبه الشاعر ؟.) (2

 (2(.) عزرٌل( و إالم ترمز كلمة ) دمبم توحً الكلمة  )  (3

 (.2) .ثّم دعمها بدلٌل واحد من النص ما مولف الشاعر من الحضارة الغربٌة ؟ وّضح إجابتن  (4

 (2على العتاب . فإلى من وّجه  هذا العتاب ؟ و ما هو البٌت  الدال علٌه ؟ ) فً النص بٌت دالّ  (5

 (2) (موجودة فً هذا النص  خصائص  3)قدم التمثٌل  ع ثّم  اذكر خصائصه  التجدٌدٌة م تجاه األدبً للشاعراستنتج اال (6
 

 ( : 8ثانٌا : البناء اللغوي) 

 (9الوغى ( ) –نصول  –أسنّة  –مدافع  –لذائف  –ما الحمل  المعجمً للكلمات التالٌة : ) الدم  (1

 (2جمل)أعرب ما تحته خط فً النص إعراب كلمات وما بٌن لوسٌن إعراب  (2

 (.3فً لوله ) لفت العٌون ( مجاز . بٌن نوعه و عاللته مع شرحه  وتبٌٌن أثره البالغً ) (3

  ( :2بٌن نوع األسلوب و غرضه البالغً فٌما ٌلً )  (4
     اجهاـــــــــــــــال تفخروا بعمولُكْم ونت/ أ
  احب  ـــــفوجهُ األرِض أغبُر شب/     



 الثالثي األول في مادة اللغت العربيت وآدابها للسنت الثالثت)علمي وتقني (تصحيح اختبار 

 ن( 12) وال : البناء الفكري :أ
 ن( 2) (1

 ن( 5.0)و انتشار مظاهر الدمار و الموت الحرب العالمٌة األولى بعد مرور عامٌن من اندالع  نظمت هذه القصٌدة 

 ومعاتبا للشرق / معبرا عن رفضه لحضارتهم / بالمآسً التً خلفتها ٌذكر الشاعر بعض الدول األوروبٌة   : الموضوع
 ن( 9.0)وراجٌا زوال همومه/ على تخاذله 

 

 ن( 2) (2

 ن( 5.0)من الدول األوروبٌة أعداء اإلنسانٌة ٌوجه الشاعر الخطاب إلى 

  ن( 5.0)اـــاءهـــــا أبنـــا وٌــا أرَض أوربـــٌ :فً قوله 

 ن( 9) كالعطف والرفك )البٌت الثانً ( والمشاعراإلنسانٌةباألخالق بالتحلً  ٌطالبهم 

 ن( 2) (3

 : ن( 9) .... الجرح –األلم  –الموت  –الضحاٌا  –المتلى دم بـ :  توحً كلمة 

 : ن( 9) . لبض األرواح دون اإلمهال أو التؤجٌلعزرٌل إلى :  ترمز كلمة 

 ن( 2) (4

 : ن( 5.0)فً كٌفٌة تطبٌمهم للدٌن والعلم  الغرب رافض لحضارةالشاعر  موقفه 

  : ن( 1) وألنها بعٌدة عن االخالق اإلنسانٌة النبٌلة الجهل و الظلم والكفرمبنٌة على هً حضارة التوضٌح 

  ن(0.5)التاسع والعاشرفً البٌتٌن : الدلٌل 

 ن( 2) (5

 ن( 9) / العرب أهل الشرق وجه الشاعر العتاب إلى 

 ن(9) الثانً عشر:  العتاب ظاهر فً البٌت 

 ن( 2) (6
 ن( 5.0)  الرومانسًالرابطة الملمٌة ذات االتجاه ٌنتمً الشاعر إلى 

 ومن خصائصها فً هذا النص :
  ن(  5.0)  اإلنسانٌةالنزعة 

 ن(5.0)  التساهل فً اللغة 

 ن(5.0): مثل : دم / عزرٌل /  اإلٌحاء 
 
  ن(8) ثانٌا البناء اللغوي     

 (9) الحربهو الحمل  المعجمً  (1

 ن( 2)اإلعراب  (2

 : ظرف لما ٌستمبل من الزمان متضمن معنى الشرط خافض لشرطه متعلك بجوابه مبنً على السكون فً محل  إذا
 ن( 9)نصب مفعول فٌه و هو مضاف

 ( وم  ــــسكنُت إلى الُهم :)ن( 9) جملة فعلٌة فً محل جر مضاف إلٌه  

 ن( 3)المجاز فً ) لفت العٌون (  (3

 ن( 5.0)مجاز مرسل :  نوعه 
 :ن( 9) لفت االنتباهألن العٌون أحد أسباب فً االنتباه الذي ٌكون بالعٌن والحمٌمة الممصودة  سببٌة عالقته 

 ًألن الممصود  اإلٌجاز وهو أمر مجرد عبر عنه بشًء محسوس هو العٌن و كذلن  تجسٌد لمعنى  االنتباه: أثره البالغ
 ن(9.0) لفت االنتباه فاتجهت العٌون الٌه

 ن( 2) أنواع األسالٌب و أغراضها البالغٌة  (4
 ن( 9)طلبً صٌغته النهً و غرضه البالغً التوبٌخ  إنشائً: أسلوب     اجهاـــــــــــــــال تفخروا بعمولُكْم ونت/ أ
 ن( 9)ابتدائً غرضه الوصف / أو التحسر  الخبـري: أسلوب   احب  ـــــفوجهُ األرِض أغبُر شب/     
 


