
-تیزي نبراھم –اإلخوة زیاني ثانویة 
﴾اختبار الفصل األول في مادة اللغة واألدب العربي﴿

تانعالمدة : ساع ت + ر + تق + ت ر3المستوى :
قد یخطئ جیال، ،فیستكبر الصغیر ویستصغر الكبیر،رقد یخطئ اإلنسان الیوم في حكمھ على أثر من اآلثا«:النص

األثر الخالد ال یموت، والمیت ال یعیش، وال یخلد من اآلثار إال ما كان فیھ بعض من الروح ف،)ال یخطئ دھرا(لكنھ 
.الخالدة

مظاھره الروحیة بین كل المسارح التي تتقلب علیھا مشاھد الحیاة لیس كاألدب مسرحا یظھر علیھ اإلنسان بكل 
ناك لو الجسدیة. ففي األدب یرى نفسھ ممثال ومشاھدا في وقت واحد ھنا فان وھ تى األك ماط ح من األق سھ  شاھد نف ك ی

شواق روح  في أ حھ  یمثل أدواره بلون الساعات واألیام وھناك یسمع نبضات قلبھ في نبضات سواه ویلمس أشواق رو
س سم إن جاع ج شاعر. غیره. ویشعر بأوجاع جسمھ في أو طف ال من عوا سانا  صماء ل فھ ال خذ عواط ناك تت لھ. ھ ان مث

النطق منا بلسانھ عیفين نفسھ ما كان خفیا عنھ. وینطق بما كانعمن نسیج أفكار الكاتب. فیرى كاره رداءً فوتلبس أ
.بھ

جفرب قصیدةٍ ، فیقترب من نفسھ ویقترب من العالم لة تف سھ أثارت فیھ عاصفة من العواطف ومقا في نف ھا  رت ل
جاء،  لى ر سھ إ مان، ویأ لى إی حاده إ بت إل یة قل فا أو روا با كثی یھ نقا عن عین عت  مة رف نة أو كل قوى الكام من ال ینابیع 

.إلى فضیلةرذیلتھوخمولھ إلى عزیمة، و
في أنھ یجول ي مملكة األدب ال ینازعھ علیھا منازع وما سلطان األدب إال ھوتلك ، بھا األدبصَّ تلك مزیة قد خُ 

،أنھ یشاطر العالم اكتشافاتھ في عوالم نفسھتطلعا آثارھا وما شرف األدیب إالعن مسالكھا، مسباحثاطار النفسقفي أ
».أطیب تعزیة وأكبر ثواب) في ذلك لألدیب(سھ في تلك االكتشافات كان فبعضا من نما وجد آخرُ إذا حتى

( میخائیل نعیمة )
﴾ئلةــــاألس﴿

ي:البناء الفكر
؟فیما یكمن دور األدب عند الكاتب.1
ما الذي یقصده الكاتب بقولھ " ال یخلد من ... الروح الخالدة" ؟.2
؟من ھو األدیب الحق عند الكاتب؟ وھل تشاطره الرأي.3
؟كیف ھي عالقة االنسان باألدب كما صّورھا الكاتب.4
أسلوبك الخاص.بلخص مضمون النص.5
وي:البناء اللغ

استخرج من النّص األلفاظ التي تنتمي الى حقل األدب..1
مبینا نوعھا وأثرھا.»تلبس أفكاره رداًء من نسیج أفكار الكاتب «اشرح الصورة .2
؟وما فائدتھ»یستكبر الصغیر ویستصغر الكبیر «ما نوع المحسن .3
اعراب جمل.اعراب مفردات وما بین قوسینأعرب ما تحتھ خط .4
الى المثنى." فیقترب من نفسھ....ورذیلتھ الى فضیلة "حّول الفقرة الثالثة.5

م لكمتذة المادة وتمنیاتھامع تحیات اس1/1الصفحة انتھى
التوفیق



ت ق3ع ت +  3االجابة المفترضة الختبار الفصل األول لالقسامـ 
نقطة12البناء الفكري: 

لألدب عند میخائیل نعیمة رسالة عظیمة، فھو یبني االنسان، ویكون المجتمع،( لیس -1
كاألدب مسرحا یظھر علیھ االنسان بكل مظاھره الروحیة والجسدیة) فاإلنسان یحتاج 
الى ما ینمي روحھ وفكره من صباه الى شیخوختھ، ویتكون اجتماعیا ( بناء المجتمع 

اناتھم وأفراحھم. )من خالل اإلحساس باآلخرین في مع
" ال یخلد من اآلثار إالّ ما كان  فیھ بعض من الروح الخالدة "-2

یقصد الكاتب من ھذه المقولة أّن اآلثار األدبیة لیست على مرتبة واحدة من حیث القیمة 
والخلود. فمنھا ما یخلد ویعّمر مثل أشعار ھومیروس الیوناني، وأشعار المتنبي، وحكم 

ھم. وھناك من اآلثار األدبیة ما ال یتجاوز عمره إال بعض الشھور وغیراإلمام علي 
فتموت في المھد. فالروح الخالدة یعني بھا أن تكون خادمة للفكر االنساني النّبیل أي أنّھا 

تخاطب الفكر الّصحیح والعواطف النّبیلة، ولیس المتع الزائلة.
للمجتمع ( یشاطر العالم اكتشافاتھ في األدیب الحقُّ ھو الذي یسّخر أدبھ وفكره لإلنسانیة و-3

عوالم نفسھ ) أي أّن نفسھ التواقة للخیر، وفكره االنساني یضعھما في خدمة غیره.  
نعم أشاطره الرأي ألن االنسان یحتاج إلى غذاء الروح كما یحتاج الى غذاء الجسم.

عالم، فاألدب " عالقة االنسان باألدب " باألدب یقترب االنسان من نفسھ ویقترب من ال-4
ھو الوسیط بین الفرد وبین عقلھ، یصحح لھ نظرتھ نحو نفسھ ونحو محیطھ، ونحو 

الوجود كلّھ.
التلخیص: یراعى فیھ: مضمون النّص، أسلوب التلمیذ، الحجم.-5

نقاط08البناء اللغوي: 
األلفاظ التي تنتمي الى حقل األدب: األثر، عواطف، أفكار، الشاعر، الكاتب، قصیدة، -1

لة، كلمة، روایة.مقا
" تلبس أفكاره رداء من نسیج أفكار الكاتب " -2
 " استعارة مكنیة شبّھ فیھا األفكار بإنسان،  فحذف المشبھ بھ وترك الزمة من لوازمھ

تلبس" وأثرھا تشخیص المعنى وتقویتھ.
اد تشبیھ بلیغ حیث شبّھ أفكار الكاتب بنسیج ( إضافة المشبھ بھ الى المشبھ ) وأثره أنّھ ز

المعنى وضوحا وتجلیة، ویجعل المعنوي في صورة محسوسة.
ھو مقابلة، فائدتھ تقویة المعنى»یستكبر الصغیر ویستصغر الكبیر «نوع المحسن-3

واضفاء نغم موسیقي على الكالم.وتوضیحھ
االعراب:-4
.باحثا: حال منصوبة وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرة على أخره
لى السكون في محل نصب مفعول فیھ وھو مضاف.إذا: ظرفیة شرطیة، مبنیة ع
.( ال یخطئ دھرا): في محل رفع خبر لكّن
.(في ذلك لألدیب): في محل نصب خبر كان
التحویل: فیقتربان، نفسیھما، فیھما، في نفسیھما، عن عینیھما، إلحادھما، ویأسھما، -5

خمولھما، رذیلتھما.

التنقیط
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