
  

 الفرض الثاني في اللغة العربية 9102المستوى الثالثة ثانوي) آداب و فلسفة(     نوفمبر

 النص:

وأنت على كل ما قدمت مسؤول                                                                                 متى أنت باللذات مشـــــغول    إلى

                            وعقد عزمك بالتسويف مـحلول                                         أن تــتوب غدا        ترجي في كل يوم 

مال مســــــلول                                                                مـجرد بيدي اآل                  فجرد العزم فإن المـــوت صارمه

ا حبلها بالزور موصــــول                                                                      فإنم            اقطع حبال األماني التي اتصلت     و

                      محصول                                           وما على  غير إثم منك          أنفقت عمرك في مال تحصـــــله       

وأنت عنها وإن غمرت منقــول                                                                        هـا     بقاء ل ورحت تعمر دارا ال

                                                                  تمهيـــــلمهل فليس مع اإلنذار          جاء النذير  فشمر للمسير بــــــال        

 من المنية تسير وترحــــــيـــــل            فإن أرواحنا مثل النجوم لــــــهـا       

                                   ري((يص))البو                                                                                                                     

 

 .نقاط(01أوال :البناء الفكري:)

               من المخاطب الحقيقي  في هذه األبيات؟                                                                                          -0

                    الشاعر؟وما الدافع لذلك؟                                                                                                       إالم يدعو-9

                              التماطل في ولوج التوبة جلي.ما البيت الدال على ذلك؟                                                          -3

      يشبه الشاعر أرواحنا  بالنجوم.ما وجه الشبه في ذلك؟وما عالقة ذلك بالموضوع؟                                                     -4

 نقاط(01البناء اللغوي:) ثانيا:

                                                                      ترجي((        -شمر-ماذا أفادت الكلمات التالية من معاني:))تعمر-0

         ما نوع األسلوب في البيت األول؟وما غرضه البالغي؟                                                                              -9

عمرك في مال تحصله((                                                            فيما يأتي:أوضحها.))أنفقت ما نوع الصورة البيانية -3

     أعرب ما تحته سطر من النص.-4

 

 

 بالتوفيق

 

 

  

    



 ل أ3اإلجابة النموذجية: 

 (نقاط01:)الفكري البناء-0

 المال غير آبه بالموت.غمس في الملذات ،الساعي لجمع عن التوبة المن هو  اإلنسان الغافل المخاطب الحقيقي-0

الموت الذي ينتظر كل هو لدافع الى ذلك ات الحياة مستعدا ليوم لقاء ربه.و ايدعو الشاعر الى التوبة واإلقالع عن كل ملذ-9

 نفس .

 التماطل في ولوج التوبة جلي في النص والبيت الدال على ذلك:-3

 محلولفي كل يوم ترجى أن تتوب غدا          وعقد عزمك بالتسويف 

يشبه الشاعر أرواحنا بالنجوم وجه الشبه ،اإلختفاء ،الزوال والفناء .عالقة ذلك بالموضوع متينة ،إذ أن روح اإلنسان -4

 تعود لخالقها بعد الممات كالنجوم التي ال تظهر إال ليال،ومع حلول الصبح تختفي.

 (نقاط01:)اللغوي البناء-9

 التمني.–/ترجي:العزم   -/شمر:اإلستعداد-فة     الله-معاني الكلمات:تعمر:الطمع الشديد-0

 أسلوب البيت األول:إنشائي طلبي :نوعه استفهام .   /بالغته:النصح واإلرشاد.-9

 أنفقت عمرك في مال تحصله((                                                                                                    الصورة البيانية:))-3

شبه العمر بالمال الذي تنفقه لتحقيق أغراض حذف المشبه به وأبقى على صفة ))أنفقت(( وهذا على سبيل اإلستعارة المكنية.         

   المعنى بتشخيصه من معنوي إلى ملموس.                                                                                            أثره:توضيح

 اإلعراب:-4

 تمهيل:إسم ليس مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.          
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