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االسم :

........................................ ........................................

الصف والشعبة :

امـتــحـــان بـيـتـي
التـاريــخ2018/ 10/ :

................. ........................................

العالمة (

3
)

 السؤال األول16( :عالمــة)
اقرأ األبيات اآلتية من قصيدة ( واحر قلباه ) للمتنيب ثم أجب عما يليها :
- 1مالي أُكَتِّ ُم حُبّ ًا قَد بَرى جَسَدي

ألمَ ـمُ
ب سَـي ـفِ ال ـدَولَ ـ ـةِ ا ُ
وَتَ ـدَّعـي حُـ َّ

ظـراتٍ مِـنـكَ صادِقَةً
- 2أُعـ ـي ـذُهـا نَـ َ

أَن تَحسَبَ الشَحمَ فيمَن شَحمُهُ َورَمُ

- 3أَن ـامُ مِل َء جُـفونـي عَـن شَـوارِدِه ـا

صـمُ
خـلـ ُق جَ ـرّاها وَيـَخـ َتـ ِ
َويَس ـ َهـرُ الـ َ

 - 4ما كانَ أَخلَقَـنـا مِـنكُـم بِتَـكر َمـ ـةٍ

ل ـ ــَو أَنَّ أَمـ ـرَكُـ ـمُ مِ ـن أَم ـرِن ـا َأمَ ـ ـمُ

- 5ليتَ الغَمامَ الَّذي عِندي صَواعِقُهُ

يُـ ـزيلُـ ـهُـ ـنَّ إِلـ ـى مَ ـن عِـ ـنـ َدهُ ال ـدِيَـ ـمُ

ت عَـن قَ ـومٍ وَقَ ـد قَـ ـدَروا
- 6إذا تَرَحَّلـ َ

أَنْ ال تُ ـف ـارِقَ ـهُ ـم فَ ـال ـراحِ ـل ـونَ هُ ـمُ

- 1اكتب مناسبة هذه القصيدة .
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
- 2ما اجلذر اللغوي لكلمة ( َيخ َتصِمُ ) الواردة يف البيت الثالث؟ ..................................................
- 3واز َن الشاعرُ بنيَ ح ّبه لسيف الدولة وحبّ اآلخرين له وضّح ذلك .
................................................................................................................................
- 4دلّل ببيت مِن القصيدة على مضمون املثل القائل ( استسمنت ذا ورم ).
................................................................................................................................
- 5فرق يف املعنى بني (األُ َمم ) الواردة يف البيت األول و(أَ َمم ) الواردة يف البيت الرابع .
................................................................................................................................
- 6اشرح البيت السادس شرحاً أدبياً وافياً .
................................................................................................................................
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- 7وضح الصورة الفنيّة يف البيت اخلامس .
................................................................................................................................
ال على الطباق .......................................................................... .
- 8استخرج من األبيات مثا ً

 السؤال الثان 9( :عالمات)
اقرأ النص اآلتي ،ثم أجب عن األسئلة اليت تليه:
" ذكر أبو علي القالـي يف كتابه األمالي :إنّ رجـالً حـضر مَجلس األحنف بن قيس وعنده قـوم مُجت ِمــعون
فقال بعد أن حَمِدَ اهلل وأثنى عليه :ربّ هزْ ٍل عاد جداً ،فدعوا املزاحَ كلّـه ألنّـه يقـود إغ ضـغائن تـىلدي إغ
إفساد الصحبة ،وخري القول ما صدقه العمل .واقبلوا عذر َمنْ اعتـذر إلـيكم وال تـنمننَّ الزمـان؛ ف َمـنْ َأ ِمـنَ
الزمانَ خَانَه ".
 )1استخرج من النص السابق:
اسم فاعل من فعل غري ثالثي . ............................. مصدراً صرحياً. .............................................. اســم ت ـفــضيـل. ............................................... اس ــم م ـكــان . ................................................. )2صُغ ماينتي:
اسم م ـفـعول من الـفـعل ( يلوم ) . ..........................صيغة مبالغة من الفعل (يَفسد). ...........................صفة مشبـهة من الـفعـل ( رعُن). ............................. اسم هـيـئ ـة مـن ال ـفـع ـل ( ه ّز ). ............................. اس ـ ـم م ـرة م ـن ال ـف ـعـل ( زار ). .............................. )3اضبط حرف الباء الذي حتته خط يف عبارة  ( :فلسطني مه ـ( ـبـ)ـط األنبياء ) .
 )4الصفة املشبهة يف ما ينتي هي:
أ  -رحيم

ب  -فهيم

ج  -نَكِد

د  -حَذِر

 )5كلمة ( منتهى) يف مجلة ( وصل املهندسون منتهى الشارع ) :
أ  -مصدر ميمي

ب  -اسم مكان

ج  -اسم مفعول

د  -اسم زمان

(انتهت األسئلة)
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