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 لثالثي الثانياختبار ا
 يف مادة الّلغة العربّية

 وآدابها

 أرٌذ ثُذلٍخ

 هً ثعز  خبرى أي  

 ..يٍ أجم ثُذلٍخ

 يحفظزً رهُزهب

 .. يٍ أجم ثُذلٍخ

 انهغخ انزً ثهب درطُب

 .. انكزت انزً ثهب لزأَب

 لصبئذ انؼعز انزً حفظُب

 نٍظذ رظبوي درهًب

 .. أيبو ثُذلٍخ

 أصجح عُذي اٌَ ثُذلٍخ

 نى فهظطٍٍ خذوًَ يعكىإ

 ى حشٌُخإنى رث  

 كىجه يجذنٍخ 

 ز .. و انحجبرح انجٍُخإنى انمجبة انخض  

 و أَب عبيبعؼزوٌ 

 أثحث عٍ أرض وعٍ هىٌخ

 ثٍزً انذي هُبنأثحث عٍ 

 نطالعٍ وطًُ انًحبط ثبأل

 أثحث عٍ طفىنزً

 وعٍ رفبق حبررً

 .. عٍ كزجً .. عٍ صىري

 .. عٍ كم ركٍ دافئ ..وكم يشهزٌخ

 أصجح عُذي اٌَ ثُذلٍخ

 

 إنى فهظطٍٍ خذوًَ يعكى

 .. ٌب أٌهب انزجبل

 أرٌذ أٌ أعٍغ أو أيىد كبنزجبل

 أرٌذ .. أٌ أَجذ فً رزاثهب

 .. ، أو حمم ثزرمبل سٌزىَخ

 أو سهزح ػذٌخ

 لىنىا .. نًٍ ٌظأل عٍ لضٍزً

  (ثبرودرً .. صبرد هً لضٍزً)

 ٌ ثُذلٍخأصجح عُذي اَ

 أصجحذ فً لبئًخ انثىار

 انغجبروػىان أفززع األ

 .. أنجض انًٍُخو

 رزدًَ لذار اليؼٍئخ األ

 . لذارأَب انذي أغٍز األ

 انثىارٌب أٌهب 

 فً انمذص ، فً انخهٍم ،

 ..غىارفً ثٍظبٌ ، فً األ

 حزارفً ثٍذ نحى ، حٍث كُزى أٌهب األ

 .. رمذيىا

 .. رمذيىا

 .. فمصخ انظهى يظزحٍخ

 .. و انعذل يظزحٍخ

 إنى فهظطٍٍ طزٌك واحذ

 ًٌز يٍ فىهخ ثُذلٍخ

  

 نزار قبانــــــــي

 طزٌك واحذ



 األطئهــــخ
 

 :البناء الفكري  -أ
  عالم يدل ىذا الموقف؟، الحصول عمى السالحبرغبة في  بدأ الشاعر قصيدتو -1
 .ىات ما يدل عمى ذلك من النص؟ د الشاعرقيمة السالح عنما  -2
 لمنصر طريق واحد في نظر الشاعر، ما ىو؟ حدد األسطر الّدالة عمى ذلك. -3
 .إجابتك معّمال ذلك وّضح الحديثة، القصيدة في الّتجديد مظاىر بعض الّنص يعكس -4
 مؤشرات. ةما النمط التعبيري الذي اعتمده الشاعر، أّشر لو بثالث -5
 لّخص مضمون المقطع األول. -6
 غوي:البناء المّ  -ب
 .أعرب ما تحتو سطر، وبّين المحل اإلعرابي لمجمل الواقعة بين قوسين -1
 .ومنتيى الجموع وبّين وزنيمااستخرج من القصيدة جمع قمة  -2
 تأْنب   -الكممتين اآلتيتين: بعُتو ما داللة كل من  -3
 .صورة بيانية، اشرحيا مبينا نوعيا وأثرىا في المعنى ت في ترابيا زيتونة" "أْنب  في قول الشاعر:  -4
 العنوان ىو العتبة األولى لولوج النص، فيل تجد لعنوان ىذه القصيدة صدى في النص؟ وضح. -5
 :  والتغييرات التي طرأت عمييادراسة عروضية مستنتجا التفعيمة )البحر(  اآلتيادرس السطر -6
 "ىوية وعن أرض عن أبحث "

 
 : التقويم النقدي -ج
ن من خالل ىذا ، بيّ رية كأداة و وسيمة لمتعبير الفنييعتمد الشاعر المعاصر في الشعر الحر عمى الصورة الشع -

 إبراز الموقف الشعري.النص العناصر التركيبية لمصورة الشعرية و دورىا في 
 اذكر دوافعيا وغاياتيا.  ؟، ماىي ىذه النزعةيعكس النص نزعة الشاعر -
   

 موّفقون                             
 

 

 سؤال لألذكياء                                                                                                

 

استنتج السنة التي كتب فيها الشاعر 

  ووضح استنتاجك هذه القصيدة،


