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  2017ديسمبر   يوم                                                : علوم تجريبية / تقني رياضي   بُ عَ الشُّ 
  سا  02المدة :                          )3( المعامل ية و آدابها في مادة اللغة العرباألول ختبار اال

    : لُّبناِني إيلَيا أبُو ماِضيال َقال الّشاِعرُ 
ى املَناِزل وْح ـــــــفَ     ه   ـــــاُف وُقوعَ ــــــــَخ ـّنا نَ ــــــــــع الِذي ُك ــــــــوقَ   . 1 َ  ْرحُل ــــــــشٌة ال تَ ــــــع

 ــــــــــاُق لو أدِري بِ ـــــــــتَ ــــــأْش  . 2
َ
ي أْج ــــــرفْ ـــــإذا عَ ـــــفَ        َها ـــــلِ ــــــــــِة أْه حال  هُل ــــُت ودْدُت أّنِ

ي أرضهم  ــــأْرَج  بقــــــتُ  ْم ــــــــــــلَ  . 3 َبى  ــا ُيـــؤَكــــتَ ـــْس ــــــــــا يُ ـــــــَم      اُل الدَّ  ُل ـــــَظُل به وال َمـــ

ر َكـــــواكِب    أْمـــــــَســــت َســــــــَمـــــاُؤهم بِ  . 4 ـــَق  ـَغـــــــ ــوَل ا ال َتــــــأَفــــُل  ـــُكــــــــــــــــــــد تَ ـــ َ ّ  ون َكــــــــأ

ـــ . 5 ي ُنـــــــــــور الضُّ م    يْمـــشون  ُ ّ ــــــأ ى وَكـــــ  ــــــنْ ـــــي ُج  ــ
َ
 الٍك ال ينُصُل ــــيٍل َح ـــــــــِح ل

ى  إذاف . 6 ُدور ويْسُفُل      اضَمَحَل الّنور واعتكر الدُّ  فالَخْوُف يْعُلو بالصُّ

ــــــــــــلُ  . 7 ى الظَّ ــــــــاملَا      يَتـــــوَســــــــُلــــــــــون إ ـــ
َ
م َيـــــَتـــوم وط ـــــــــــــــُلوُم إل  ــــوسُل َكـــــــــــــاَن الظَّ

ـــِفُل ـــــأّنه ربُّ الِحَم      َكــــ الّدخيُل أْمـــــــــس  . 8
َ
 واْبـــــُن الِبـــــــــالِد َكـــــــــــأّنه ُمـــــــَتـــــــــــط

9 . ِ ُجون ُمغّيُب    يق ي السُّ ِ  َذا بالَحـــــِديد ُمَكـــــــّبُل ــرْهـــــــٌن، وَه    فهذا 

 ويَرى الُعُيوَب كأّنما ُهو أحوُل     الَجَمال كأّنَما هو ال ُيَرى  وَيــرى  . 10

 ما للضعيف مع القوّي مَكـانة      إّن القوّي هو ٔالاَحـبُّ ٔالافضُل    . 11

ـــالق أهلها ال يغفُل  . 12 ـــ  إن تغفل الدنيا ويغفل أْهـــــلَها       عنكم فَخـــ

: الديار،  تأفُل الّدَبى: صغار الَجَراد،  شرح املُفردات:  : تغيُب، ينُصُل: يْخُرُج، الّدخيل: الغريب، الِحم
: يحُكم ( من القضاء )، مكّبُل: مقّيد.   يق
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  ٔالاسئلة:

  :ن)  12(البناء الفكرّي 
  

 ؟  ما هو املوضوع العام للقصيدة .1
   لَم وَهن العرُب واستضعفهم أعداؤهم ؟ استدْل من الّنص ؟ .2
ي الحالة ا .3 ي القصيدةما   ؟ لشُعورّية البارزة 
  أهم خصائصها وأبرز أعالمها ؟دئ املدرسة الرومانسّية، اْذُكر  هل جّسد الشاعُر مبا .4
ى .5   .النص ؟ اذكر مؤشراته مع التمثيل ما النمط الغالب ع

  
  : ن) 08(البناء الّلغوي 

  
ي النص .1   إعراب كلمات. أعرب ما تحته خط 
ي تحقيق التماُسك الن مع التمثيل.اذُكر أدوات الاّتساق البارزة ال .2   أسهمت 
ا. ي البيت العاشر  .3 ن نوعها وبالغ  ُصورة بيانّية، استخرجها ثم اشرحها وب
ي القصيدة ما نوع ٔالاسلوب .4  ، وضح.الغالب 
 ، مع التعليل ؟ي البْيت الّسابع ماذا تفيد طاملَا .5

  
  
  

                                                                                                                                  
  بالّتوفيق 
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