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 النص:
واردــٌد مُ ـــوبَعي      ُب شىت                 ـــاملصاعخي أاي أخي اي 

َ
راُدان وامل  

ا عليِو األوابد ــر قَبَلنــمل َتسِ      ٌر                  ــوِن َدرٌب عسيــاَم العيـوأم  
ستهويـوالسَّع  ر األفاعي                     ــٌش كثيــُمظلٌم ُموحِ 

ُ
اِت الطَرائد ـايل امل  

سي رــغي
َ
واعد ـا إدراَك بعـإن أردن  منو                      دَّ ــَر ال بُ ــأنَّ امل

َ
َض امل  

جاىد                       الم يف القفر يف ــر يف الظــفلنس
ُ
الَوحشة يف الَويِل يف طريق امل  

د ـوقائ اٍد ـوالِفكُر ح  ا ـ ِسالح   قِّ                    ـن الَ ــزَلنِي ِإالَّ مـعأر ـفلنسِ   
 و إذا اشتـدَّت الذئــاُب عُ ــواء                         فُنقـاِبل  عُ ـواَءىا   ابلَنشائـد 

واقد َـ َل انر املـمث  َمشَعَل القلبِ    (                      اـَلولَك الظالُم أضأنــاح ) ذاإو   
كابد 

ُ
 اي أخي اي رفيقَ  َعزمــي وُضعفـي                        ِسر نكابد  إنَّ الشجـاعَ   امل

د ـسان  لُضعِفك   ذا  دـوأان بع  ي                      ـُد ُضعفـَتسنُ   تُ ـإذا ما َعييـف  
 سِ ــر تقدَّم  لكي نَ ــطَّ طَريقا                         ألبـاةِ   الَ ـواِن  ِعندَ   الشَ ـدائد 

صاعأ اي أخي اي
َ
واِحد   غيُ   رانـيف سي  َر أانَّ ـغي    ىتَّ                    ـُب شَ ــخي امل  

ن  قبل  ا                       ـوإمَّا َىَلكن  رــر فلنسِ ــفلنسِ 
ُ
 ــإدراِكنا امل

َ
واعد ـى وامل  

نشاىد   بدأان  دـزان فقـإن َعجَ   ا                       ـا وأنَّ ـابتدأن  أانَّ   اانــــفكف  
                                                                            الشاعر: نسيب عريضة

 األسئلة:
 البناء الفكري:

من املخاطب يف النص؟ ىل ىو املخاطب القيقي؟ وما مضمون اخلطاب؟ -1  
نلمس يف النص نربة حتٍد. دّل على ذلك بعبارتني من النص. -2  
ما املقصود بقول الشاعر" فلنِسر أعزَلنِي ِإالَّ من اَلقِّ      ِسالحا  والِفكُر حاٍد وقائد"؟ -3  
جسد الشاعر بعض مظاىر الرابطة القلمية. وّضح على ضوء ثالث أمثلة من النص. -4  
ىل تلمس يف النص مسحة الرومنسيني التجديدية؟ عّلل. -5  
ة.خلص مضمون األبيات الثالثة األخي  -6  

 اختبار الفصل األول يف مادة اللغة العربية وآداهبا



 

 البناء اللغوي:
وردت يف النص األلفاظ التالية:   -1  
، ، املىن( ىا، عواءاملواعد، الوحشة، املصاعب، نطاحلولك، أضأان، )   

التاليني:دالليني القلني ال حسب صنفها  -  
ي* حقل األىداف واملرام           
* حقل الصعوابت والعوائق           

ما حتتو خط إعراب مفردات وما بني قوسني إعراب مجل. أعرب -2  
يف النص منطان ابرزان. ما مها؟ اذكر مؤشرين لكل منهما مع التمثيل. -3  
يف العبارتني اآلتيتني صوراتن بيانيتان اشرحهما مبينا نوعيهما ووجو بالغتهما. -4  

) أضأان مشعل القلب مثل انر املواقد(   -         
فإذا ما عييت تسند ضعفي()  -         

ز وعالقتو يف عبارة ) أمام العيون درب عسي(.حّدد نوع اجملا -5  
ودوره يف بناء النص. صيغتو وعائده نا  حّدد الضمي الغالب يف النص، مبيّ   -6  

 
 

                                                     
 

                                                                 وهللا وّلي التوفيق
 
 
 

  
 
 


