تصحيح اختبار الفصل الثاني يف مادة األدب العربي 2ASS.2ASGE
البناء الفكري:
 )1وازن الشاعر وقارن بين صنفين من ال ّناسّ :
يتمثل الصنف األول في من يتميز بسوء الطباع
ودناءة األخالق ،بينما يتمثل الصنف الثاني في من يعمل جاهدا لتجنب األخطاء ويحافظ على
صورته المشرقة.
 )2سمة اإلنسان الحر :هو الذي يبتعد عن الرذائل ويتحلى بالوفاء متجنبا على الغدر والخيانة.
وداللة هذه الصفة هي :تدل هذه الصفة على مدى تحكم المرء في أخالقه وقدرته على تهذيب
نفسه وصيانة شرفها وكرامتها.
 )3أسباب دعوة الشاعر إلى التحلي بالحياء هي:
خير وسالم.
 oكي يعيش اإلنسان بمبادئه وقيمه في ٍ
 oال خير يرجى في الحياة وهذه الدنيا إذا افتقدنا للحياء.
 oزوال الحياء هو سبب حلول الباليا والمصائب.
 )4االقتباس الموجود في النص هو في قوله( :ولم تستحي فافعل ما تشاء) ،وهو اقتباس لفظي من
الحديث النبوي الشريف" :

.
 )5يمكن أن نص ّنف هذا النص ضمن الشعر االجتماعي ،أل ّنه يتناول قضايا أخالقية تمس الفرد في
عالقاته مع غيره وعن كيفية التعامل معهم.
البناء اللغوي:
 )1اإلعـراب:
هر :بدل منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.
 oال ّد َ
التجاربُ  :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.
o
ِ
 oلم :أداة جزم.
تخش :فعل مضارع مجزوم بـ(لم) وعالمة جزمه حذف حرف العلة أل ّنه معتل اآلخر.
o
َ
 )2محسن بديعيُّ من النص بين :الغدر ≠ الوفاء .نوعه :طباق اإليجاب .أثره البالغي :تقوية
وتوضيح المعنى ألنّ الكلمات بأضدادها تتوضح.
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 )3أسلوب البيت التاسع هو :أسلوب خبري .غرضه البالغي :اإلحتقار واالستصغار.
 )4يعتبر البيت األخير بالنسبة لألول :نتيجة منطقية له فإذا صاحب اإلنسان من ساءت أخالقه
وصغر شأنه ،أصبح مثله في سوء الخلق ودناءتها .أمّا أثره على النص :فقد ح ّقق للنص إنسجاما
بين أفكاره ومعانيه بربط األسباب بالنتائج.
هر) يكون التجريب لألشياء الملموسة
 )5الصورة البيانية في البيت الرابع هي( :جرّ بت هذا ال َّد َ
وليس للزمن ،فقد شبه الشاعر الدهر (مشبه) بالشيء المادي (مشبه به) ،حذف المشبه به وأبقى
على الزمة من لوازمه (التجريب) .نوعها :استعارة مكنية .أثرها البالغي:
 oتجلية وتوضيح المعنى.
 oتقريب المعنى إلى الذهن بإلباس المعنوي ثوب المادي.
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