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        مفتش التربية الوطنية/  خيشان بوبكر: إعداد 
  

  :الّنّص 
  

       
  
  
  
  
  
  
  

       
  

  )من الديوان بتصرف( :عمر بن الوردي          
  :شرح األلفاظ

  .والسخرية من االستهزاء:  أتهزأ
  ، جمودي ركودي: كسادي

  

  :األسئلة
  )نقطة 14:( الجزء األّول

  )نقاط 06: (البناء الفكريّ . أّوال
  إلى من يوّجه الشاعر خطابه في مطلع القصيدة؟ - 1   
  ؟هرأيّ  في فيها الّلعب مظاهر ما. ولعبُ  جدُّ  الحياة - 2   
  الشاعر؟ قلب سرور مصدر ما - 3   
 تركها؟  وِلمَ  يشغلها؟ كان تيالّ  الوظيفة ما - 4   

 

  

  اُلَك َأْعجبُ ـــــــــــــــوتعجُب ِمْن حالي وح  ـــــــعُب    ـــــدُّ وتلــــــــــــا أجــــــــــي لمَّ ــــأتهزُأ ب
  لَّبُ ـــــــــــــــــــــَــــ اهدًا َأَتطـــــــــــــاٍل جــلجــــاٍه ومـــ    اعيًا  ــــْد كنُت مثـــــــلَك سأال طالما قَ 

  بُ ـــــــــشَي طيِّ ـــــــــسروٌر وعيــــــــوقلـــــبَي م    رضيُت كسادي واستخْرُت بطالتي
  غلبُ ــــــــــــاعُة تـــــــــفاني كــــــفاٌف والقنــــــك  ا    ــــــــوما ذاَك َعْن مــــــاٍل جزيٍل وٕانَّم

  ـــهيَّبُ ــــدُرها ُيتــــــــــــــــــــــــكـــْن بـــــــــــــــعليها ول    مُ ــــناعِة ُمتّـــــــــــــــــولو ذقُتم طـــــيَب الق
  رقـــــبُ ـــــــــــــــــــــائـــــــفًا أتــنُه خـــــــــــــع وأبعدتُ     اِء وجـــــاَههُ ــــــــتركُت لكْم عزَّ القض
  وَم واطلبواـــــجروا النّ ـــــــــــــــلنيِل عالٍء واه    ديٍد وشمِّرواــــــــفقوموا على ساَقْي ح

  طفُل أشيبُ ـــــــلوِلِه اــــــــــِمْن ه ليوِم أســىً     َلتْ ـــــُم نفٌس أيَّ حـــــــمٍل تحمّ ــــــستعلَ 
  ذلك منـــــــصبُ ــــــــــــــي لـــــــــُخطبُت لُه َتْرك    رِك منـصٍب ــفيا الئمًا َقْد الَم في ت

  ُب تخطـبُ ــــــناصـمناصَب جاَءْتُه الم    لــا تىــــالف ا تركَ إذكذا سنَُّة الدنيا 



 

2/2  

  )نقاط 06: (البناء الّلغويّ . ثانيا
  . نيااعر في الدّ على زهد الشّ  ثالثة ألفاظ  تدلّ  ّص استخرج من النّ  - 1   
 .ّص النّ في   أعرب ما تحته خطّ  - 2   
 .بّين نوعه وغرضه البالغيّ  إنشائيّ ل أسلوب في البيت األوّ  - 3   
  .غرضه البالغيّ و  بّين نوعهثّم ا، ا بديعيّ نً محسّ  ّسابعالبيت ال استخرج من - 4   

  

  )نقطتان. 02: (الّتقويم الّنقدّي للّنّص  :ثالثا
  .عفرة عن مظاهر الحياة  في عصر الضّ صورة معبّ  ّص النّ  عدّ يُ  - 1   
  .ّص النّ  من لها اذكر مظهرين بارزين - 2   

  

  )نقاط 06: (الجزء الثاني
 : ةيّ ة اإلدماجالوضعيّ 

  :قال الّشافعيّ 
  تاُح ـــــــــــــــــــــــِمف الَشرِّ  ِلبابِ  الَجوابَ  ِإنَّ        ُهمــــــــــلَ  ُقلتُ  ُخوِصمتَ  َوَقد َسَكتَّ  قالوا

  ِإصالحُ  الِعرضِ  نِ ِلَصو  َأيًضا َوفيهِ        َشَرفٌ  َأحَمقٍ  َأو جاِهلٍ  َعن متُ َوالصَّ 
 مقتبسا ما أمكن من القرآن ،حفظا لكرامتك ،ع عن الجهالءرفّ مِت والتّ مبّينا فضيلة الصّ  فكرة البيتين،توّسع في    

  .مكتسباتك الّلغوّية في الّنحو والبالغةفا وموظّ  الكريم،
  
  


