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  آداب وقلسفة: الشعب                           : السنة الثالثة               املستوى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بار الفصل األول يف مادة    سا 30: املدة      اللغة العربّیة وآداهبا:اخ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :النّص

  راهـجم النؤ هاج هنرــــال يف اكلف                قــــقل) ائر قليبو ( لیايل مرت 
هـــــمط املسري ٔاضىن            امءــــــــظ ىل قفر يف اكملسافر ٔاو  اهـــــؤاض ا
اهــج وقاــــموث یقعد ريـــــفالط         مربعمك ٔاهبط مل ابألمس كنت ٕان   ا
ــ ن  اىل وقــــــــش یقربه فال س               هرـــــــ   اهـــــعی الروض اىل ــتنق ول

س   )شاكواه هيوى( من مسامع تؤذي            ٔان خمافة يكــــی وال شكو ول
ا جبـــــــــٔاع ٕاّين    ٔاشباه و الــــــــٔام ائقـــــاحلق عن               ختدعنا كیف م
ــ ال  ٕالیه اــسق              رفهــــــوزخ راــــقص رجل بىن ٕاذا اها و هاينــــــ دح   م
  اهـــایـــخط اهـــــــــزوای يف ارـــبصأ              عن لیحجب ٕاال رهـــــقص بىن وما

ه مل زّ ــــــــاخل ذ               مالسه زّ ــــخ من رءـــــامل ومندح س   اهـــــــكف ت
رـــــك مال وـــــــٔاخ ٔا وٕان ــ ت  ربــــــــابل                  ا ه هاــــ اه رجو   وخف
د حتسب ال   اهـواجل السلطان هو ملكت ما ٔاو          رــٔابص عیناك ما ا
  والهــم ٔانت تصبح اخلري يف فأنفقه              اــــطمع هـٔامسك ما موالك الــــملا
  هللا قلبك يف رؤــــــام فأتت ان،                  ألخ ةــــــرمح هــــف قلبك ادامـــم

اكم الشعریة األعامل   116 مايض ٔايب ٕالیلیا ا
  :الرشح
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  :األسئ
  )طانق01: (البناء الفكريّ   ٔاوال

ا فكشّ  1 ّ  الشاعر ا عن الثاين و األول نالب یّ  هاوّحض  .ةالشعوری هبا نام   .س
ّ أ  اللها من یقرّ  لنفسه صورة قصیدته الل من الشاعر رمس  2 هاب ىل قادر ري هن  هذه يه مفا. وطنه ٕاىل ا

ّ  هل و الصورة؟ یارها؟ يف قوف ّ  اخ .لل   
 من انطالقا ٕاجابتك وّحض . ذ یؤكد نأ  الشاعر استطاع فهل . ةموضوعیّ  ري الناس ٔاحاكم كون ما ادة 3

.موقفه زامربّ  القصیدة    
ت الشاعر یقصد ماذا 4 ّ  ؟ يالرأ  توافقه هل و ؟ الثاين عرش   ابلب   . ٕاجابتك لل
  بأسلوبك اخلاص. قصیدةمضمون ال خلّص  5
  نقاط) 60: (البناء اللغويّ   نیا

د – رمحة الطريني: االٓتیة ٕاىل حقلني داللیّ ف األلفاظ صنّ  1 هنر  ا   .اخلري – الف ا
 ". ائر وقليب"  قو يف الواردة قليب: مفردات ٕاعراب ٔاعرب مایيل:  2

س"  قو يف الواردة شكو                ــــيك وال شكو ول   ". خمافة ی
                         ". قلــــق) ائر وقليب( لیايل مرتالواردة يف قو "  )ائر وقليب(مجل:  ٕاعراب ب    

"  يف الواردة )شاكواه هيوى(   ".)شاكواه هيوى( من مسامع تؤذيقو
ام مث بّني نوعهيام وّرس بالغتهيام. "موالك املال" و" مالسه خزّ "يف التعبرين االٓتیني  3 ان ارش ن بیان   صور
ه"  :ةتیّ االٓ  العبارة يف  لیهإ  املسند و املسند ددّ  4 س   ."كفاه ت
ربط  العالقة ما 5 تاليت    ؟ وما دورها يف بناء القصیدة؟ ةاملوالیّ  األربعة ابألبیات األول الب
  نقاط) 04(: النقديّ  التقومي  لثا

ارسّ  بعنایة املهجريّ  األدب حظي" ّ الٔ  ،كذ ومازال األدب ونقاد نيا ا اكن هن  ظل ٔان بعد احلدیث، ٔادبنا يف ف
ه مغمضا التارخي مغارة يف مئا طوی ٔاحقااب ٔادبنا دات عن عی ا احلیاة مست ف ب من ابالجرتار مك  هبذا و القدمية الك
  .األدیب و األدب مفهوم تغّري 

سباتك من و درست اممّ  انطالقا :التعلمية لیّ  مك    :ةالق
ّ  الظاهرة يه ما  1 یّ  اذكرها القول؟  هذا  یعكسها اليت ةالنقدی   .  الرومايسّ  األدب يف انعاكساهتا نام
   ؟ املهجر شعراء عند احلق الشاعر صفات يه ما 2
الم رزٔا مه من 3 سیّ  املدرسة ٔا   )فقط ٔاربعة نذكر(  ةالروما

ق  ابلتوف
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