
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
نوية بداوي حممد برج أخريص  مديرية الرتبية لوالية البويرة                                        

8201مارس 08                                             الفصل الثاين للسنة الثانية اختبارات  
آداب وفلسفة الشعبة :  
ا            يف مادة: اختبار   سا 20 املدة:                                         اللغة العربية وآدا

ريخ األدب العريب ( عصر الدول واإلمارات  النص:    بتصرف 159-158-156ضيف ص  ي)شوق-اجلزائر –من كتاب 

عر العـــريب ، وكـــان يف األصـــل لعنـــات يصـــبها الشـــاعر علـــى القبيلـــة املعاديـــة أو علـــى شـــاهلجـــاء قـــدمي يف ال
ــم هــزائم متواليــة ، وحتــول اهلجــاء بعــد ذلــك إىل ذ شــديد علــى لســان الشــاعر  مســيدها راجيــا أن تنــزل 

م حىت يسّل شعراؤهم علـى أعـدائهم أل منفما يرجعون  ، ياجلاهل ـم مثالـب شـىت سـحرو نتهم ملحقـني 
مها عقب  ؤ هاج ينظمها شعراأه وسلم من يعل ، ومعروف ما كان بني مكة واملدينة لعهد الرسول صلى هللا

ناظرة حـادة يف مالعصر األموي على لسان الفرزدق وجرير إىل ما يشبه  تحال اهلجاء يفسكل معركة ، وا
ما . وظل الشـعراء لعصـرمهبيان ف ا يكثـرون هـم وشـعراء العصـر العباسـي األول مـن ضائل ومساوئ عشري

شـــرر كثـــري مـــن هـــذا اهلجـــاء إىل األقـــاليم العربيـــة ، وقـــد وصـــل إىل املغـــرب ومثلـــه الشـــاعر  .وطـــاراهلجـــاء 
  اجلزائري بكر  بن محاد التاهريت وهو أول شاعر جزائري له أهاج خمتلفة .

هــرت مســقط رأس محــاد يف اجلنــوب الغــريب مــن مدينــة اجلزائــر وقــد كانــت عاصــمة الدولــة الرســتمية  تقــع 
  واليت أسسها عبد الرمحن بن رستم ، وقد كانت بتاهرت حركة علمية خصبة.

شــعرائها أ متــام وغــريه مــن وقــد لفــت انتبــاه يب،تتلمــذ محــاد علــى شــيوخ البصــرة يف اللغــة  أمثــال ابــن األعرا
الفـىت  نويبـدو أ ،هارتـه يف الشـعر وتعـرف علـى أحـد الشـعراء امسـه دعبـل هّجـاء اخلليفـة املعتصـم مبار كبال

فة وقـد يضبا للخلاغ هجاهف، ال باصم دعخيوأجزل له املعتصم يف العطاء مما جعله  ممدح املعتص ياجلزائر 
  محاد:بكر بن قال 

 ضـــــــــــه دعبـــــــــــلُ يوميشـــــــــــي علـــــــــــى األرض العر  أيهجـــــــــــــــــــو أمـــــــــــــــــــري املـــــــــــــــــــؤمنني ورهطـــــــــــــــــــُه
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــريا مكان ـــــــــــــــذي أرســـــــــــــــى ث ــــــــــــــزلُ  أمـــــــــــــــا وال ــــــــــــــذاك تزْل  لقــــــــــــــد كــــــــــــــادت الــــــــــــــدنيا ل
 يهــــــــــــــــــــمُّ فيعفــــــــــــــــــــو أو يقــــــــــــــــــــول فيفعــــــــــــــــــــلُ  ولكــــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــــري املــــــــــــــــــــؤمنني بفضــــــــــــــــــــله
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 األسئلة
نقاط 10ــــــري: أوال: البنــــــــــــــــــــــــــــــــاء الفكـــــــــــــــــــ  

ِم املوضوع؟ذ القدم حدده ؟ وضح بعبارات من النص على ِقدَ طرق الكاتب إىل موضوع عرفه العرب منت -1  
الشعرية القدمية . وضحها . أحد األغراض لتطور الذي مر بهبني الكاتب ا -2  
ريت م -3 يف وقت الشاعر؟ن مثل هذا الغرض يف املغرب العريب ؟ وماذا كانت متثل   
ريخ اجلزائر  -4 ؟ملاذا تعترب الدولة الرستمية جزءا من   
ا النمط الغالب يف الفقرة األوىل من النص ؟ اذكر مؤشرين له مع التمثيلم -5  
ص مضمون النص حمرتما تقنية التلخيص.خل -6  

نقاط 06ــــــــوي: نيا: البنـــــــــــــــــــــــــــــاء اللغـــــــــــــــــــــ  
م " ا سبب فتح مهزة أن يف قول الكاتب:م -1 مؤوال العبارة مصدرا استخرج منهزائم متوالية".راجيا أن تنزل   
  رمحان ، الفرزدق ، هند ، عامر ، محزة.عبد الرخم األمساء التالية: -2
ما نوع األسلوب الغالب يف النص؟ وملاذا؟ وضح مبثال من النص. -3  

4- أعرب ما حتته خط يف اجلملة التالية: َللغين للفقراء. حدد اسم لكّن وخربها يف البيت األخري الوارد يف 
 النص: 

 يهــــــــــــــــــمُّ فيعفــــــــــــــــــو أو يقــــــــــــــــــول فيفعــــــــــــــــــلُ   ولكــــــــــــــــــنَّ أمــــــــــــــــــري املــــــــــــــــــؤمنني بفضــــــــــــــــــله
ميز بني القصر احلقيقي واالضايف يف اجلمل التالية:  -5  

.إمنا الرزاق هو هللا -أ  
.إال علي واَدال جَ  -ب  
28العلماء" فاطر/ن عباده مقال تعاىل" إمنا خيشى هللاُ  -ج  

اطنق 04اجية:ــــــــــــــعية اإلدمــــــــــــــــــــــــلثا: الوض   
يف ظّل الّتطّور املذهل لوسائل االّتصال، وخاّصة اإللكرتونّية منها، انساق الّسواد األعظم من الّشباب واملراهقني إىل 

ً فضوليًّا على مواقع عّدة،   م ُيشاركون يف ذلك صانعني مكا ّ كالْسَكاْيب ، والفاْيْس بُوك ، وْتِويَرت، وغريها...ظنًّا مّنا أ
 تنمية مواهبهم، وخدمة وطنهم. واحلقيقة ما هي إّال فرائس يف ِشباك تقنني "تضّييع الوقت"

شاريع مستقبلك ووطنك. ـ اُكتب موضوًعا إنشائيًّا تعاجل فيه املشكلة، آخًذا مآخذ اجلّدية يف تسّيري الوقت خدمًة مل     
.االحرف املشبه بليس ، أسلوب الندبة ،استعارة مكنيةوموظًّفا يف ذلك ،   

.نوعه وبّني  التوظيف استخرج املوضوع كتابة  بعد:  مالحظة  
لتوفيق                                             2من  2صفحة   
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 العالمة
 عناصر اإلجابة 

 جمّزأة اجملموع
ن 10   
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  نقاط) 10أوال: البناء الفكري( 
ة العصـور األدبيـ إىل موضوع عرفـه العـرب منـذ القـدم أال وهـو التعريـف بغـرض اهلجـاء  وظهـور عـرب تطرق الكاتب -1

  املختلفة .
د د ذلـك إىل ذم شـديوحتـول اهلجـاء بعـ ، يف الشـعر العـريب اهلجـاء قـدمي :ومن العبـارات الدالـة علـى قـدم املوضـوع  -

م ن الفــرزدق وي علــى لســاواســتحال اهلجــاء يف العصــر األمــ ، علــى لســان الشــاعر اجلــاهلي  فمــا يرجعــون مــن حــرو
  ...وجرير

  يكتفي الطالب بذكر عبارتني من النص .
  رف غرض اهلجاء تطور عرب خمتلف العصور ع -2

  بعد العودة من احلرب ففي العصر اجلاهلي كان عبارة عن ذم لألعداء
  أهاج ينزمها الشعراء عقب كل معركة ويف عهد صدر االسالم كان عبارة 

  ويف عهد بين أمية أصح عارة عن مناظرة مثلها الفرزدق وجرير 
  ويف العهد العباسي عاد إىل ذم وذكر املساوئ

   ثل غرض اهلجاء يف املغرب العريب الشاعر اجلزائري التعاهريت بكر بن محادم -3
ريت متثل يف وقت الشاعر عاصمة الدولة الرستمية.   كانت 

ريت عاصمتعترب الدول -4 ا قامت على ارضها واختذت  ريخ اجلزائر ال   ة هلا .ة الرمسية جزءا من 
 جـاء عـرب خمتلـفب على الفقرة األوىل : تفسريي الن الكاتب يف صدد توضيح مراجل تطور غـرض اهلالنمط الغال -5

  خصائصه: العصور ومن
  طرح قضة متثلت ف العريف بغرض اهلجاء 

  االعتماد على الشرح والتحليل من خالل شرح مراحل طور اهلجاء 
  توظف أدوات التوكيد مثل أن إن قد 

  يكتفي الطالب بذكر مؤشرين
  افظة على مضمون النص ، سالمة اللغة والرتكيب ، احرتام حجم التلخيص التخليص: احمل -6

  جيب توفرها يف التلخيص:األفكار اليت 
  التعريف بغرض اهلجاء وذكر التطور احلاصل له 

 ذكرمن مثل هذا الغرض يف املغرب العريب.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0,25×3  

 

0,25×5  

  نقاط) 06نيا البناء اللغوي: (
م هزائم متوالية".له:سبب فتح مهزة أن يف قو  -1 ويلهـا مـع  هو"راجيا أن تنزل  رد فنقـول عموليهـا إىل مفـمأنه ميكـن 

  راجيا النزول وهي يف حمل نصب مفعول به.
  املصدر املؤول / أن تنزل .

2-   
  االسم املرخم  االسم   االسم املرخم  االسم 

  الفرزَد أو الفرزدُ   الفرزدق  اليرخم النه مركب  عبد الرمحان 
  عاِم أو عاُم   عامر  اليرخم ألنه ثالثي  هند



 
 

  ن 06

 

0,5×2  

 

0,5 

0,5×2  

 

0,5×3  

  محَز أو محُز  محزة
  األسلوب الغالب يف النص هو األسلوب اخلربي ألن الكاتب يف صدد تقدمي معلومات مثل  -3 

  ....وقد كانت بتاهرت حركة علمية خصبة ، اهلجاء قدمي يف الشعر العريب
  األعراب: -4

  لـــــ : حرف جر زائد 
  لغين: منادى مسغاث جمرور لفظا منصوب حمال على النداء

  اسم لكّن وخربها يف البيت األخري الوارد يف النص: -
  امسها: أمري املؤنني خربها اجلملة الفعلية:يهم 

  التمييز بني القصر احلقيقي واالضايف: -5
 قصر حقيقي                         .هللا هو الرزاق إمنا -أ

 قصر اضايف                         .علي إال َجوادَ  ال -ب
 قصر اضايف 28/فاطر" العلماء عباده من هللاُ  خيشى إمنا" تعاىل قال -ج

 
 

 04ن

 

01,5 

01 

01,5 

  الوضعية االدماجيةلثا:
ملوضوع    التقيد 

  سالمة الرتكيب و سالمة اللغة 
 التوظيف 
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