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اختبار الفصل الثاني يف مادة األدب العربي

الــمدة 02 :سا00

قال أبو تمام:

البيت ولُى
أهل
ِ
إذا ما رأس ِ
َ
َ َ
استحيى ِبخ ٍُ
ير
َي ِعيش امل ْرء ما
العيش خيرُ
وهللا ما في
فال ِ
ِ
تخش عـاقبة َ الليالي
َُ
إذا لم

َ
فأنت ْ
ومن تجا ِريه سواءُ
َ
َ ْ
الغ ْدر َ
الوفاءُ
عن
ِ
ويح ِم ِيه ِ
َ ْ
بعد ِش َّدتها َرخاءُ
لها ِمن ِ
َأف َاد ْتني َّ
الت َجارب َ
والعناءُ
ِ
َبدا لهم م َن الناس َ
الجفاءُ
ِ
ِ
ويبقى العود ما َ
بقي اللحاءُ
وال ُّ
هب َ
الدنيا إذا َذ َ
الحياءُ
َ
ولم َ
تست ْحي َ
ْ
فافع ْل ما تشاءُ

ج ـا َرْي َت في خل ٍق َد ِنيئاُ
إذا َُ
رأيت َّ
الحر يجتنب املخازيُ
َّ ْ
شـ َّدة ٍ إال َسيأتي
ومـا ِم ْن ِ ُ
الد ْه َُر َّ
لـقد َج َّرْبت هذا َّ
حتى

قوم كر ٍامُ
لـئيم الفعـ ِل من ٍ

لـه م ْن ْ
بينهم أبدا ع َواءُ
ِ
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البناء الفكري:
 )1وازن الشاعـر بين صنفين من الناس .من هما؟ وما ميزتهما؟
)2
)3
)4
)5

ما سمة اإلنسان الحر؟ وما داللة هذه الصفة؟
ذكر الشاعر أسباب دعوته إلى التحلي بالحياءِ .بينها من النص مع الشرح.
في النص اقتباس .استخرجه مبينا مصدره مع الشرح.
ضمن أي نوع من الشعر تصنف القصيدة.

البناء اللغوي:
)1
)2
)3
)4
)5

أعـرب ما تحته خط في النص.
استخرج من النص محسنا بديعيا .مبينا نوعه وأثره البالغي.
ما نوع ا ُلسلوب في البيت التاسع؟ حدد غرضه البالغي.
ماذا يعتبر البيت الخير بالنسبة لألول؟ ُوما أثره على النص ؟
في البيت الرابع صورة بيانية .استخرجها مبينا نوعها وأثرها البالغي مع الشرح.

الوضعية اإلدماجية:
لعالقات الصداقة الحقيقة دور مهم وفعال في حياة املسلم ،لذا يجب على املرء أن يختار
أخالءه بعناية كبيرة بناء على مقاييس محددةُ .
السندُ :
 )1عـن أبي هريرة قال :قال رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم( :-املرء على دين خليله
خالل) رواه الترميذيُ .
فلينظر أحدكم من ي ِ
َ َ
ْ
َ َ
َ
َْ
فك ُّل ق ِر ٍين ِبامل َق َار ِن َي ْق َت ِدي
 )2وقال الشاعـرَ :ع ْن امل ْر ِء ال ت ْسأ ْل َو َس ْل َع ْن ق ِري ِن ِه
املطلوب :حرر فقرة من عشر أسطر تتحدث فيها عن دور الصديق في الحياة ،وعن الكيفية
واملعايير التي يجب إتباعها في عملية اختيارهُ .

بالتوفيق
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