
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
نوية بدواي حممد برج أخريص  مديرية الرتبية لوالية البويرة                                         

2018مارس  08                                         الثالثةللسنوات  الثاينالفصل  اختبارات  
ضي وتسيري واقتصاد الشعبة :علوم جتريبية و تقين ر  
ا            يف مادة:اختبار    سا 20 املدة:                                         اللغة العربية وآدا

  يف قصيدته "أم اليتيم" قال الشاعر العراقي  معروف الرصايف النص:
ــــــــــؤِمل-1 ــــــــــِة م ن ــــــــــيًال  ــــــــــت مســــــــــمعي ل  بـــــــــــني أنيـــــــــــاب ضـــــــــــْيغمِ فألقـــــــــــت فـــــــــــؤادي   رم
تــــــــــــت تــــــــــــوايل يف الظــــــــــــالم أنينهــــــــــــا-2  وبــــــــــــــُت هلــــــــــــــا ُمرمــــــــــــــى بنهشــــــــــــــة أرقــــــــــــــمِ  و
ـــــــت-3 ا مثلمـــــــا هف ـــــــيب صـــــــو ـــــــو بقل ــــــــــــــة درهــــــــــــــمِ   فيهف ــــــــــــــب فقــــــــــــــري القــــــــــــــوم رن  بقل
ــــــــــــــرحمِ (  إذا بعثـــــــــــــْت يل أنـــــــــــــًة عـــــــــــــن توجـــــــــــــٍع-4 ــــــــــــــًة عــــــــــــــن ت ــــــــــــــُت إليهــــــــــــــا أن  )بعث
ــــــــــــــا-5  مـــــــــــــــــثّلمِ  تقطـــــــــــــــــع أحشـــــــــــــــــائي بســـــــــــــــــيفٍ   تقطــــــــــــــع يف الليــــــــــــــل األنــــــــــــــَني كأ
ا-6 حلــــــــزن صــــــــو ــــــــــــزَّ يف جــــــــــــوف الظــــــــــــالم املخــــــــــــيِّمِ   يهــــــــزُّ نيــــــــاط القلــــــــب   إذا اهت
ـــــــردده و-7 ـــــــل ســـــــائُد(ت  ضــــــــــــــــئيٍل يف الدُّجنَّــــــــــــــــة مــــــــــــــــبهم لحــــــــــــــــنب  )الصـــــــمت يف اللي
 نـــــــــــــــــني اجملمجـــــــــــــــــمإىل ذاك األ)تصـــــــــــــــــيخُ ( كــــــــــأن جنــــــــــوم الليــــــــــل عنــــــــــد ارجتافهــــــــــا -8
ومـــــــــا الشـــــــــهب إّال أدمـــــــــع الـــــــــنجم ترمتـــــــــي  فمـــــــــــا خفقـــــــــــان الـــــــــــنجم إّال ألجلهـــــــــــا-9

ــــــركتين ُموجــــــع القلــــــب ســــــاهرا-10 ــــــــــــــــدمع جــــــــــــــــاٍر ورأٍس مهمــــــــــــــــوِّم  لقــــــد ت  أخــــــــــــــــا َم
ــــــــد أنينهــــــــا أرى فحمــــــــة-11  فأعجــــــــــــــــب منهــــــــــــــــا كيــــــــــــــــف مل تتضــــــــــــــــرم الظلمــــــــاء عن
ملــــــــــــــى فأصـــبحت ظمـــآن اجلفـــون إىل الكـــرى-12 ن احلشــــــــــــــا مــــــــــــــن  ــــــــــــــت رّ  وإن كن

  39ص 1953 4دار الفكر العريب ط "معروف الرصايف"ديوان                                                
  شرح املفردات:

: مكسر احلد ، النياط: عرق غليظ يعلق به القلب ، ضيغم:أسد ،األرقم : احبث احليات ، يهفو: خيفق،مثلم
الدجنة: الظلمة ، تصيخ: تستمع ، مججم الكالم: أي مل يبينه ،مهّوم: هز رأسه من النعاس،تتضرم : 

 تشتعل،الكرى: النعاس .
. 
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 األسئلة:
  طةنق 12ي:أوال: البنـــــــــــــــــــــاء الفكـــــــــــــــــــــــــــر 

 ومــا النزعــة؟  يريــد ايصــاهلا مــا الصــورة الــيت يتحــدث عنهــا الشــاعر يف نصــه؟ ومــا الرســالة الــيت -1
  البارزة يف النص؟ وضح

  وما اهلدف منه؟  عرفه ؟وضح ؟   ؟ النص أي نوع من أنواع الشعر تدرج يف -2
  ا النمط الغالب يف النص ؟ اذكر مؤشرين له مع التمثيل م -3
  ص مضمون النص حمرتما تقنية التلخيص .خل -4

  نقاط 08ـــوي:نيا: البنــــــــــــــــــــاء اللغــــــــــــــــــــــــــــ
  .واألمل احلزن على تخرج من النص األلفاظ الدالةاس -1
الـواردة يف  "موجـع"الـواردة يف صـدر البيـت  الرابـع ولفظـة  "إذا" ردات لفظـة أعرب إعراب مف -2

  .صدر البيت العاشر
  لبيت الرابع. عجز االواردة يف (بعثُت إليها أنًة عن ترحِم) وأعرب إعراب مجل ما بني قوسني:

  ردة يف صدر البيت السابع.الوا (الصمت يف الليل سائُد)                                        
  بيت الثامن  الواردة يف عجز ال (تصيُخ)                                         

  : هاالصورة البيانية يف العبارة التالية مبينا سر بالغتحدد نوع  -3
 فما خفقان النجم إّال ألجلها. -

   بالغته. بّني عالقته وسر فألقت فؤادي بني أنياب ضْيغمِ  مانوع اجملاز يف قوله:
ايتها ؟ وعالم -4   يدة .م  ما يدل ذلك يف بناء القصا العالقة بني بداية القصيدة و
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  علوم جتريبية ثة شعبة للسنة الثال يف اللغة العربية الثاينلفصل ختبار اا عناصر اإلجابة العالمة
2018/2017  جمّزأة اجملموع 
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  ن 12 البناء الفكري
تــت تتــأمل  لصــورة الــيت يتحــدث عنهــا الشــاعر يف نصــه هــي  حــالا -1 تتوجــع جــراء و املــرأة الــيت 

ذه القصــيدة هــور يف حالتهــا املزريــة الــيت تعيشــها بســب فقرهــا وحاجتهــا إىل املســاعدة . وقــد صــ
  حال االم اليت كانت تتأمل حلالتها الصعبة

م كما  يد العو هلالرسالة اليت يريد الشاعر إيصاهلا من خالل النص هي مساعدة الفقراء وقدميو -
م وتقدمي يد املساعدة هلم .يدعو إىل    االحساس  مبعا

 نسـانية متثلـتالنزعة البارزة يف النص ه النزعة االنسـانية ذلـك أن الشـاعر حتـدث عـن قضـية ا -
  ها املاسة للمساعدة.تاجه على حال املرأة بسببها فقرها وحيف اشفاق

 أة الــيت تعــاينحــال املــر نتمــي الــنص إىل الشــعر االجتمــاعي ألنــه يعــاجل قضــية اجتماعيــة تبــني ي -2
  جراء فقرها وحاجتها. 

  ل هلا لشعر االجتماعي هو الشعر الذي يعاجل القضا االجتماعية وحياول طرح حلو ا-
  بني  نقائص اجملتمع  من  أجل حلها. و هو يهدف إىل ت-
ة املرأةالنمط الغال -3    ب على النص سردي وصفي ألن الشاعر يف صدد سرد معا
تت ،هفت...ن خصائص السمو    رد: األفعال املاضية مثل رمت ، 

  توظيف عنصر الزمان: ليال ، الليل 
  اسعمال اجلمل اخلربية وهي كثرية يف النص 

  من خصائص الوصف: األفعال املضارعة مثل يهفو ، يهز ...
ا مثلما هفت  توظيف الصورة البيانية مثل    ...درهِم  القوم رنة بقلب فقري فيهفو بقليب صو

  ظيف النعوت مثل مثلم ،مهوم ...و ت
ا يف حــال ما  أمــمالحظــة: حتتســب العالمــة كاملــة يف الــنمط يف حــال ذكــر النمطــني مــع خصائصــه

  كل منطشرين ليكتفي التلميذ بذكر مؤ  ذكر منط واحد خبصائصه  حتسب له نصف العالمة .
  يصعاة املضمون ، سالمة اللغة والرتكيب ، التقيد حبجم التلخالتلخيص: مر  -4

  منوذج لألستئناس:
ـش روحـي ـا كلمـا حـىت ا يف أحد الليايل مسعـت صـوت متـأمل وكنـت اتوجـع هلـذا الصـوت الـذي 

نة تقطع قليب اشفاقا عليها  ففقد تركين هذا الصوت املتأمل يف  جيـافين يرثـى هلـا ومل  حالـةارسلت 
  النوم بسب تلك احلالة .....

  لنص.ص بشرط عدم اخلروج عن مضمون امالحظة يرتك اجملال للتلميذ يف التلخي 
  
  
  
  3as.ency-education.com



 

 

 

 

ن 08  

 

0,25×4  

 

 

01 

0,5 

 

0,5×3  

 

01 

0,5 

01,5 

 

0,5 

 

0,5 

  ن 08البناء اللغوي:
ــة علــى احلــزن واألمل:يهفــو ، أنــني ، توجــع ، تقطــع أحشــائي ، احلــزن ، جــوف  -1 األلفــاظ الدال

  الظالم ....
  يكتفي التلميذ بذكر أربع ألفاظ .

  اإلعراب: -2
علـى السـكون يف حمـل  إذا:ظرف ملا يسـتقبل مـن الـزمن متضـمن معـىن الشـرط متعلـق جبوابـه مبـين

  نصب مفعول فيه وهو مضاف .
  موجع: حال منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة على آخره .

  حمل اجلمل: -
  هلا من االعراب.مجلة جواب الشرط غري اجلازم ال حمل  (بعثُت إليها أنًة عن ترحِم)
  مجلة امسية يف حمل نصب حال. (الصمت يف الليل سائُد)

  مجلة فعلية يف حمل رفع خرب كأن .(تصيُخ) 
  الصور البيانية: -3

لشـيء الـذي خيفـق كالقلـب مـثال فحـذف املشـبه بـه فما خفقان الـنجم إّال ألجلهـا : شـبه الـنجم 
  وترك قرينة تدل عليه وهي اخلفقان على سبيل االستعارة املكنية 

  بالغتها: بث اجلماد يف احلياة اجلماد لتقوية املعىن وتوضيحه .
جمــاز مرســل عالقتــه جزئيــة حيــث ذكــر  فألقــت فــؤادي بــني أنيــاب ضــْيغمِ  نـوع اجملــاز يف قولــه :  -

  الفؤاد وهو جزء من االنسان وقصد به كل اجلسم 
  بالغته : االجياز  واالختصار يف الكالم .

هيتها هـي عالقـة نتيجـة حيـث أن البيـت االخـري نتيجـة للبيـت  -4 العالقة بني بداية القصيدة و
، ففي البيت االول مسع الشاعر صوت املـرأة املتأملـة ويف البيـت االخـري ذكـر نتيجـة مساعـه  األول

سى عليه    هلذا الصوت املتوجع فلم يتسكع النوم النه يشعر 
يــدل هــذا علــى الوحــدة العضــوية للقصــيدة وهــي مــن خصــائص الشــعر احلــدث حيــث أبيــات -

  لتأخري فيها .القصيدة تتكلم عن وضوع واحد وال ميكن التقدمي وا
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