
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
أساتذة اللغة العربية للطور الثانوي           وزارة التربية الوطنية                                        

2018فروض الفصل الثاني للسنة اولى                                                   جانفي   
                                                               جذع مشرتك علوم  الشعبة :  

  سا 01 المدة:                                          اللغة العربية وآداهبا            في مادة: فرض

  النص:
 خرررا العررر  مررهت جبعررررو بعررد  رررو  الررردل اا رردو  ل سررويل ام دولررو اللرررأل والررروم      رروا علرر  ا و   

محاسرية مدويعرة    أناشييدأثنرا   رذا اادراد عنن رو   واستولوا عل  أ و والعتني للثانية  ومها الشام ومصرر  وارانوا ي
عتغنررو   يدررا بانتصررايارو وعتب رردو  بشرر اعتدو ومررا عررمدو  م ودأ   ومررهت الصررعظ أ  نع ررر  اررل مررا نن رروأ ي 

عنرد وقعرة وا ردل ي الشرر   رع موقعرة ال ادسرية   و يدرا  وإمنا نلو بطرل منر    ولن رق قلريا   مواقعدو املختللة 
ررهت الث لررع  واررا  مولعررا بررا ر  بقرر  سررعد بررهت أ  وقررا   رر  إ ا ا ترردم  املعراررة  وسررل إ   عل ررا اسررو أج ن  ل

أبل  برا   قرنا وعراد إ  و إ  قيدأ ليقدو ي شرل املعراة    أطل ت  يعود  نأعل   سل   زوا سعد أ   طل   
 عنشد : س ن  و و

 لقد علمْت ثقيف غير فْخر         بأنا نحن أكرمهم سيوفا 
 فإن ُأحبس فقد عرفوا بالئي         وإن ُأطلق ُأَجرِّعهم حتوفا

بررووأل أبطرا و   و رو عتصرابو  بالشرعر ا  اسرع    أطياحواواا   ول أ  ن  هت  رسا  اثريو  قصلوا اللرأل و
مررهت أبطررال ااا ليررة و رسررا ا وأسررلو   واانرر  لرر  آثرراي مشرردويل ي ال ادسررية مررندو ع رررو بررهت معررد البوبيرردج   واررا  

 والريموك و اوند ومهت شعرأ:
 والقادسية حين زاحم ُرسَتٌم       كنا الحماة بهن كاألشطان

 الضاربين بكل أبيض مْخَذٍم        والطاعنين مجامع األضغان
 62العربي الجزء الثاني العصر االسالمي صشوقي ضيف  تاريخ األدب                          
 شرح امللردات:

 ما ا ضغا : ال لظا شطا : ااهت واملردل   ا بيض : القيق   خمذم:ال اطا   جما
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 األسئلة 
 نقاط  12أوال: البنيييياء الفكييييري: 

 تناوله الكاتب في نصه؟الموضوع الذي  ما -1
 ماهي الموقعة التي ركز عليها الكاتب؟ -2
كيف يسمى الشعر الذي ظهر أثناء جهياد المسيلمين فيي نشير ا سيالم ؟ اهكير أهيم الشيعراء  -3

 الذين نظموا فيه؟
 بّين كيف ساهم الشعر في تكريس مفهوم الجهاد ودعم الفتوح ا سالمي -4
 ل ما النمط الغالب في النص؟ اهكر مؤشرين له مع التمثي -5
 . الخاص بأسلوبكون النص ملخص مض -6

 نقاط 08ثانيا: البنيييياء اللغيييييوي: 
 أعرب ما تحته خط في النص  -1
    مْحَجن الثقفي   ما ضرب الخبر في البيت الثاني من أبيات -2
 والطاعنين مجامع األضغان نوع الصورة البيانية في قوله: ما -3
اسييتعمل الشيياعر مجموعيية ميين أداوت الييربط لتحقيييق االنسييجام بييين فقييرات اليينص اسييتخر   -4

 ثالثة منها مختلفة مع التمثيل .
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