املستوى :السنة الثالثة ( ع ت  /ت ر  /ت ق )

اثنوية مهاجي دمحم احلبيب – عني األربعاء -

اختبار الفصل األول يف مادة اللغة العربية وآداهبا

النص:
ب شىت
اي أخي اي أخي املصاعـ ـ ُ
ِ
رب عسي ـٌر
وأمـ َام العي ـون َد ٌ
ِ
ش كثي ـر األفاعي
ظلم ُموح ـ ٌ
ُم ٌ
غي ـر َّ
أن املسي ـَر ال بُـ َّد منو
َ
فلنس ـر يف الظ ـالم يف القفر يف
ِ
فلنسـر أعـزلَ ِ
ني إَِّال م ـن الـَ ِّق
ـاب ُع ـواء
وإذا اشتـدَّت الذئـ ُ
الظالم أضأنـا )
ولك
وإذا ( اح ـلَ َ
ُ
وضعفـي
رفيق َعزمــي ُ
اي أخي اي َ
ضعفـي
ت تَسنُـ ُد ُ
فـإذا ما َعييـ ُ
ِســر تقدَّم لكي َنـ َّ
ـط طَريقا
ب َشـ َّىت
اي أخي اي أخي املَصاع ـ ُ
فلنس ـر ِ
ِ
وإما َىلَكنـا
فلنس ـر َّ
فكف ـ ـاان َّأان ابتدأنـا وأنَّـا

وبَعي ـ ٌد ُم ـر ُادان واملوارد
ِ َ
عليو األوابد
مل تَ ِس ـر قَبلَن ـا
السعـايل املستهويـ ِ
ات الطَرائد
و َّ
ُ
ض املواعد
إن أردنـا إدر َاك بعـ
َ َ
الو ِيل يف طريق املجاىد
الوحشة يف َ
َ
ُ
ِ
ِ
كر حـ ٍاد وقائـد
سالحـا والف ُ
فنُقـابِل ُعـواءَىا ابلنَشائـد
شعل ِ
القلب مثـ َل انر املـَواقد
َم َ َ
ِسر نكابد َّ
ـاع املكابد
إن الشج
َ
ُ
وأان بعـد ذا لض ِ
عفك سانـد
ُ
الشـدائد
ألبـاةِ الـَو ِان ِع َ
ند َ
غيـر َّأان يف سيـ ِران غي و ِ
احد
ُ
َ
قبل إدراكِنا املن ـى واملـواعد
ُ َ
إن َع َجـزان فقـد بدأان نشاىد

الشاعر :نسيب عريضة

األسئلة:

البناء الفكري:

 -1من املخاطب يف النص؟ ىل ىو املخاطب القيقي؟ وما مضمون اخلطاب؟
 -2نلمس يف النص نربة ٍ
دل على ذلك بعبارتني من النص.
حتدّ .

الفكر ٍ
ِ
ِ
حاد وقائد"؟
سالحا و ُ

 -3ما املقصود بقول الشاعر" ِ
فلنسر أعزلَ ِ
ني إَِّال من الَِّق
وضح على ضوء ثالث أمثلة من النص.
 -4جسد الشاعر بعض مظاىر الرابطة القلميةّ .
 -5ىل تلمس يف النص مسحة الرومنسيني التجديدية؟ علّل.
 -6خلص مضمون األبيات الثالثة األخية.

البناء اللغوي:
 -1وردت يف النص األلفاظ التالية:
(احلولك ،أضأان ،نط ،املصاعب ،الوحشة ،املواعد ،عواءىا ، ،املىن)
 صنفها حسب القلني الدالليني التاليني:* حقل األىداف واملرامي
* حقل الصعوابت والعوائق
 -2أعرب ما حتتو خط إعراب مفردات وما بني قوسني إعراب مجل.
 -3يف النص منطان ابرزان .ما مها؟ اذكر مؤشرين لكل منهما مع التمثيل.
 -4يف العبارتني اآلتيتني صوراتن بيانيتان اشرحهما مبينا نوعيهما ووجو بالغتهما.
 ( أضأان مشعل القلب مثل انر املواقد) ( فإذا ما عييت تسند ضعفي)حدد نوع اجملاز وعالقتو يف عبارة ( أمام العيون درب عسي).
ّ -5
حدد الضمي الغالب يف النص ،مبيّنا صيغتو وعائده ودوره يف بناء النص.
ّ -6

وّل التوفيق
وهللا ي

