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 قال زهير بن أبي سلمى : 

ا؟ــــــــــــلهْم ما َبدا ِليَ  َيبدو  من األْمِر أوْ           أال ليت شعري هل يرى الناُس ما أرى   -1

ُفوُس  الّناَس َبدا لَي أَن  -2
ُ
فنى ن

َ
 اــــــــــــــــوأموالهْم، وال أَرى الدهَر فاني                ْم ـــــــــــــهُ ـــــــــــت

 غاديافثمَّ إذا أصبحُت أصبحُت                ًوى ـــــــــــــــــــــــــــــأراني، إذا ما بتُّ بتُّ على ه -3

ْهَدى إلْيها ُمِقيمإلى ُحْف  -4
ُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرة ٍ أ

َ
 إليها ساِئٌق من َوَرائ              ة ـــــ

ّ
 ياِـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَيُحث

، ردائي              ة ــــــــــــــــــكأني، وقد خلفُت تسعيَن حج -5  اـــــــــــــــــــــخلعُت بها، عن منكبيَّ

زاَدن -6
َ
َه َحقٌّ ف

َّ
ِه ما كاَن باِدَيا         ي     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَبدا لَي أّن الل

َّ
قَوى الل

َ
 إلى الَحّق ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأال ال أرى على الَحَوادِث باقِ  -7
ً
 الِجباَل الّرواِس              يا

ّ
 إال

ً
 اــــــــــيَ ـــوال خاِلدا

 الّسماَء والِبالَد َوَربّ  -8
ّ
 وإال

َ
ياِلي وأّياَمَنا َمْعُدوَدة            ا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ ـ

ّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالل

َ
 اــــ

 تذكرني بعَض الذي كنُت ناسيا         ة     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأراني إذا ما شئُت القيُت آي  -9

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــأنَّ هللا أهلَك ت ترَ ألم  -11
ً
 اـــــــــــوأهلَك لقماَن بَن عاٍد، وعادي          عا

 وفرعوَن أردى جندُه، والنجاشيا             رى ــــــــوأهلَك ذا القرنيِن، من قبِل ما ت -11

شرح املفردات : 
ان ك امللكقوم تبع : ورد ذكرهم في القرآن الكريم في سورة )ق( وهم قوم سكنوا اليمن وسموا بذلك ألن -

 يلقب بالتبع 

ذو القرنين : اسم شخص ورد في القرآن الكريم كملك عادل -

فرعون : الطاغية الجبار -

4102ديسمرب               (        TCL)آداب جذع مشرتك ثانوي  األوىلاملستوى: 

 اختبار الفصل األول  يف مادة  األدب العربي  11سا10املدة: 

1/2الصفحة   



(10)البناء الفكري : 
 عم يتساءل الشاعر في البيت األول ؟  -1س

 ما هي ؟  .يؤمن الشاعر بحقيقة و يصرح بها -2س

 طويال فكم بلغ من العمر ؟ أذكر البيت الذي يدل على ذلك ؟  عاش الشاعر عمرا -3س

 هل الشاعر يؤمن باهلل ؟ ما حجتك ؟  -4س

هل استخدم الشاعر لغة العقل أم لغة العاطفة حينما تحدث عن مشاكل الناس و مصيرهم ؟  -5س

 اشرح مضمون البيت الثاني وعلل إجابتك ؟  -6س

(10:)البناء اللغوي
 أفادت "أال" في البيت األول و السابع ؟  ماذا -1

 البيت األول ؟  في  تفهامهو الغرض من أسلوب االس ما -2

 ما األسلوب الغالب في النص؟ و ما غرضه؟  -3

و بين نوعها مع  فيها ت تسعين حجة " اكتشف الصورة البيانيةفتأمل الجملة اآلتية : " وقد خل -4

 الشرح وبيان األثر . 

 ي البيت الثالث و بين نوعه ؟ ابحث عن محسن بديعي ف -5

 استخرج أسلوبا إنشائيا من البيت األول و بين نوعه ؟  -6

 أعرب ما تحته خط في النص  -7

 األبيات األربعة األولى . تفعيالتاملتكرر في عرف القافية و حدد املقطع الصوتي  -8

 (12:)الوضعية اإلدماجية

العرب إصالح ذات البين و هذه صفة محمودة تنم عن نفس صافية و فطرة سليمة و تعايش  أخالقمن 

 اإلخاء . و ملؤه الصدق و املودة 

 أكتب فقرة تستخلص فيها هذه القيم الخلقية و االجتماعية ال تتجاوز عشرة أسطر .

قـــــــــــــــبالتوفي   


