السنة الدراسية5102\5102:

ا التخبار اااألولافيااللّغةاالعربيّةاوآدابهر

المسبوى :انهائي علمي وتقني اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالمدّة:ااساعتان

ص :قال الشاعر إيليا أبو ماضي:
الّن ّ

 - 1خز يا اسخطعج يٍ انذٍَا ٔأْهٍٓــا

نكــٍ حعهّـى قهٍــال كٍف حعطٍٓــــا

 - 2كـٍ ٔسدة  ،طٍبٓـــا حخى نساقٍـــٓا

ال ديُـــــت ،خبثٓــا حخى نساقٍٓا
نٕ انسًّاء طٕث عُّـــا دساسٌٓــا؟

ٌ - 4ا عابذ انًال قم نًْ :م ٔجذث بّ
 - 5حخّــــاو ٌا صاح حخفٍـــــّ ٔحطًشِ

سٔحا حٕاسٍك أٔ سٔحا حٕاسٍٓا؟
كأًَّاْ ،ـــــٕ سٕءاث حٕاسٌٓـــا؟

 - 6اَظش إنـى انًـاء ّ
إٌ انبزل شًٍخــّ
 - 7فًــــا حع ّكـــش إال ْٔـــٕ يُحبس

ٌأحـً انحقٕل فٍشٌٔٓــا ٌٔحٍٍٓـا
ٔانُّفس كانًاء ححكٍّ ٌٔحكٍٓـــا

 - 8ان ّ
سجٍ نهًـــــــاء ٌؤرٌــّ ٌٔفسذِ

ٔان ّ
سجٍ نهُّفس ٌؤرٌٓا ٌٔضٍُٓا
نعــ ّم فً انقــٕل حزكٍشا ٔحُبٍٓــا

 - 3أكــاٌ فً انكٌٕ َٕس َسخضًء بّ

 - 9أسسهج قٕنــــً حًثٍال ٔحشبٍٓــــا
ششح نغٕي:

ديُت:نببت كريه الرائحة  -دساسي :كواكت متأللئة  -حخّـاو :حتى متى ٌ -حكٍٓا :يشبههب.

أ ـ البناء الفكرّي 10 ( :نقاط )

األسئلـــــــــة

ومم يحذر؟
 -1إالم يدعو الشاعر في النص ّ
معجميا استوحاه من الطبيعة ،بم تعمل ذلك؟ استخرج أربع مفردات تدل عميو.
 -2وظف الشاعر حقال
ّ
 -3قسم النص إلى وحدات وصغ لكل وحدة فكرة أساسية.

التأممية لمشاعر واضحة في األبيات األخيرة لمنص ،وضح الصورة المادية التي تجسدىا.
 -4النزعة
ّ
 -5يبدو الشاعر ذا نزعة إنسانية وضح ذلك من خالل النص.

ب ـ البناء الّلغو ّي  10 ( :نقاط )

 -1أعرب ما تحتو خط في النص( وردة-عابد) .

 -2ما نوع األسموب البالغي في البيت الرابع؟ وما غرضو؟

 -3حدد نوع الصورة البيانية في البيت السابع ،اشرحيا وبين أثرىا في المعنى.
 -4ما نمط النص؟ حدد خصائصو ومؤشراتو مع التمثيل.

القممية ،أبرز خصائص ىذه المدرسة األدبية من خالل النص.
 -5ينتمي الشاعر إلى الرابطة
ّ
بالتـّوفيق

محرو اا
الموضوع

أ-البنبء
الفكري

ة-البنبء
اللغوي

عنرصرااإلجربة

يعم خريه مجيع
1يدعو الشاعر اإلنسان إىل فضيلة الكرم والعطاء يف ىذه احلياة وأن يسعى إىل أن ّ
الشح وشر عبادة ادلال.
إخوانو من البشر.وحيذره من ّ
-2وظف الشاعر حقال معجميا استوحاه من الطبيعة،ويدل ذلك على أتثره ابدلذىب الرومنسي
الذي يوظف الطبيعة كرموز يعرب هبا عن جتربتو الشعورية.ومن األلفاظ الدالة عليو :وردة ،دمنة ،ادلاء،
احلقول...
 -3األفكار اليت تناوذلا الشاعر ) 3 -1(1- :الدعوة إىل العطاء والبذل
 )5 -4 (-2التحذير من الشح وعبادة ادلال.
 (9 -6 ( -3الدعوة إىل االفتداء مبظاىر الطبيعة يف البذل والعطاء.
 -4برزت النزعة التأملية لدى الشاعر من خالل جلوءه إىل الطبيعة وأتملو فيها واستلهامو منها دروسا
وعربا  ،فوجدىا خري من جيسد معاين العطاء والسخاء بال مقابل.
فادلاء ميثل النفس الكرمية السخية اليت تعطي دون مقابل( انظر إىل ادلاء إن البذل شيمتو)...
 -5تتجلى النزعة اإلنسانية عند الشاعر من خالل دعوتو إىل البذل والعطاء ونشر اخلري بني الناس
مجيعا دون انتظار ادلقابل حىت يعم اخلري ويسعد ويسعد خريه وحتذيره من البخل والشح وجند ذلك
يف األبيات ( . )6-3-2-1
-------------- --------------------------- -1اإلعراب  :وردة :خرب كن منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة.
عابد :منادى منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة وىو مضاف.
 -2ن ووأل األسوولوب يف البي و الرابووع :إنشووالي الوواي عووياتو :النووداء ( عابوود ادلووال) و ر ووو :لف و
االنتباه  .األمر(قل) واالستفهام( ىل وجدت) و ر هما التعجب .
 -3الصورة البيانية ىي التشبيو يف قولو ( النفس كادلاء حيكيو وحيكيها)
الشرح :شبو الشاعر النفس ابدلاء الذي ىو عنصر احلياة ال ينفع إذا حبس بل يضره الركود ويعكره
فجر نو فيو خري لو وخلريه كذلك النفس إذا حبسها حب ادلال رىا وكان شرا عليها وال تنتفع بو
إال إذا انفق على مستحقيو  .فالعطاء ينقي ادلاء وينفعو وينقي النفس ويعود ليها ابخلري.
أثرىا يف ادلعىن :تقويتو وتوكيده بتجسيده يف عورة حمسوسة من الطبيعة.
 -4النّمط الاالب على النّص ىو اإليعازي (األمري) ألنو حيث اإلنسان على رورة التحلي
بصفات العطاء والسخاء جاعال الطبيعة قدوة لو ومنم مؤشراتو :األساليب اإلنشالية الطلبية(األمر:
خذ -قل -انظر /...النداء :عابد ادلال /االستفهام :ىل وجدت -حتام )...مري اخلااب
(تعلم-وجدت كن )...كما استعان ابلنمط احلجاجي لإلقناأل مبا يدعو إليو ابألدلة واألمثلة احلسية
من واقع الطبيعة.
 -5من أبرز خصالص االجتاه األديب للشاعر ( الرابطة القلمية) اليت جتل يف النص:
سهولة اللاة والتلقالية يف التعبري( خذ،روحا،تعلم– )...،النزعة اإلنسانية والنزعة التأملية.-توظيف مظاىر الطبيعة(ادلاء ،وردة ،دمنة-)...الوحدة العضوية -األدب رسالة تدعو للخري واحلق

العالمة ا
مجزأة ا

المجموع ا
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