
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ثانوية مسلم محمد المزدور                                               مديرية التربية لوالية البويرة   

2019 ديسمبر 01                                 للسنوات الثالثة       الفصل األول ختباراتا  
        آداب وفلسفة و لغات أجنبية  الشعبة:  
  سا 02 المدة:                                        اللغة العربية وآداهبا            في مادة: اختبار

384 -383ص  محمود سالم محمدد." من كتاب المديح النبوي حتى نهاية العصر المملوكي" النص: : 
مننن الوا ننح امامننا فنني المنندائح النبويننة ل واننود بعننق القصننائد التنني ااتربننم فنني  سننلوبها و ننيا تها مننن    

يرينند ركننر بعنق المعنناني فنني المنديح النبننوي ل و نن   المنظومنات التعليميننة ل كلهنا  و  اننزا  منهننا  فالشنا ر 
 لنى اخرااهنا اخراانا ينعريا ل وال يجرد نا منن ل فن  يقندر المعاني اد وردت في  حاديث و خبار ورواينات 

ي ئنم )األلفاظ التي وردت بهنا لوالسنياا الن ي انا ت بني ل فيننزل الىبنر  لنى حالني منأ اقنديم وان خير بمنا 
فقنن، ل ويظننل  لننى  نن ا النننهم ل ينتقننل مننن خبننر تلننى خبننرل تلننى  ا اصننبح القصننيدة نظمننا  (الننو ا الشننعري

ألخبار وروايات ل ليس لها من الشعر تال الشكل الىاراي والو ا والقافينة ل فنالمهم  نند الشنا ر  ا يندر  
منديح اسنتوفى فيني معناني ال ( ننأ ينعرا)    األخبار في اصيداي ب ي يكل منن األينكال ل و نو يظنن  نني 

ية ل ومأ رلك ال يترك   ا اللوا منن النشناا الثقنافي  سنوة النبوي ل واد كاا بعضهم انقصي المو بة الشعر 
ل  و ألني يرى العلما  يثبتوا  لومهم  لى ينكل اصنائد ينعرية ل ليسنهل حفظهنا بغير  ل  و تظهارا لمقدراي 

الهم بالمسائل العلمية واخت ف رواهم ل و ؤال  ال يحسنوا الشعر ل وال يحسنوا تاامة  مود  لطول ايتغ
يفنو وا بر نا ات اعنالى ل فمندحوا النبني  نلى ات  ليني وسنلم و ظهنروا  ا ن روا األدبا  تال  نهم يريندوا  

م لطننريقتهم فنني معجزاانني ل ورووا سننيراي ل فظهننر  سننلوبهم  لننى ينني  مننن الركاكننة والضننع  بسننب  اسننر 
 القلقشندي في مدحة نبوية حيث يقول:الكتابة  لى  ا اكوا يعرا ومثال رلك 

  ننننننننننننننولرت حبنننننننننننننني بننننننننننننننرب  النننننننننننننننا  والفلنننننننننننننن 
 

 المصننننننننننننطفى المجتبننننننننننننى الممنننننننننننندو  بننننننننننننالىل  
 كننننننننننننم طننننننننننننارا منننننننننننننك باالحسنننننننننننناا يطراننننننننننننني  

 
 مثننننننننننل البننننننننننرو  التنننننننننني فنننننننننني  حسننننننننننن الطننننننننننرا 

 والقلقشننننننننننننننننننندي مجنننننننننننننننننن ل اننننننننننننننننننال سننننننننننننننننننيراي  
 

 فننننننننني مننننننننند  خينننننننننر النننننننننورى المننننننننندو  بنننننننننالىل  
 يسننتقيم  نن ا الشننعر مننأ مكانننة القلقشننندي العلميننة وخبرانني فنني  سننالي  الكتابننة العربيننة   فمننا كنناا   نننا    

 و  نى  مثالي  ن مثل   ا الشعر.
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 األسئلة 
نقاا  10 وال: البنننننا  الفكننننري:   

و ح. ال ي  الجي الكاا    المو وع ما ما المرحلة التاريىية التي خصها الكاا  في نصي و -1  
ا وبين مشبهها   لمارا  ما واي الشبي بينه ي الشا ر اصائد المدائح النبويةم يبب -2  
ما الحال ال ي  ارت تليي اصيدة المديح و لمارا  جز الشعرا   ن تخرا  اصائد م تخرااا يعريا   -3

.  و ح مأ التمثيلرلك العصر النبوي في   
    لل حكمك مأ التفسيرالمرحلة المقصودةدب في الشعري خصائص األ ل يعكس المقطأ  -4
النم، الغال  في النص   حدد خا يتين من خصائصي مأ التمثيل ما  -5  
لىص مضموا النص محترما اقنية التلىيص. -6   

نقاا 06ثانيا: البنننننا  اللغنننننوي:   
.استىر  من النص األلفاظ الدالة  لى النقد األدبي -1  
.ا راب امل )  ني  نأ يعرا(ل ( ي ئم الو ا الشعري) ل مفردات ت راب   نى و يطراني   رب -2  
.مأ  مير الغائ  المفرد في  من المضارع بحاالاي الث ث "استوفى" رف الفعل  -3  
ب  تها" ايرحها وبيلن سر فينزل الىبر  لى حالي مأ اقديم وا خير" ما نوع الصورة البيانية في اولي: -4  
ما الغرض من االستفهام في آخر النص   -5  

نقاا 04ثالثا: التقننننويم النقنننندي:   
فالملوك  " الم في  صر المماليك كثير من األسباب التي انهق بالشعر واحمل   حابي  لى اإلاادة ل
          والس طين   اام ال يعنوا تال في النادر بتشجيأ الشعرا  واقريبهم تليهم وت داا الىير  ليهم" 

  20من الكتاب المدرسي يعبة آداب وفلسفة ولغات  انبية ص                                            
 المطلوب:

 . ما ي العوامل التي  دت تلى فتور الشعر في رلك العصر  -1
 ما ال ي يُميز يعر   ا العصر   -2
ل اراى المدائح النبوية حس  الكاا  تلى دراة اإلبداع الشعري المعروف  ل وما السب  ل و ل   -3

 .اواف  الكاا  في رلك  
2من  2 فحة   
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 الع مة
19/20للسنة الثالثة يعبة آداب وفلسفة ولغات  انبية االاابة النموراية الختبار الفصل األول   

 مجزل ة المجموع
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 ا 10 وال البنا  الفكري: 
المرحلننة التاريىيننة التنني خصننها الكاانن   نني  صننر الضننع   و الممالننك والمو ننوع النن ي  الجنني  -1

 ننو  سنننلوب الشنننعر فننني المننندائح النبويننة فننني  صنننر الضنننع   التو نننيح :حيننث يبنننين الكااننن  منننا مينننز 
 . المدائح النبوية من ناحية األسلوب والمضموا 

بالمنظومنات التعليمنة او منا يعنرف بالشنعر التعلمني رلنك  ا  يبي الشا ر اصائد المندائح النبوينة  -2
ينات النبوينة بلفظهنا وال يسنتطيأ اخرااهنا االشا ر ي كر بعق المعاني التي وردت فني األحادينث والرو 

اخراانننا ينننعريا واننني لشنننبي بنننين المننندائح النبوينننة وبنننين المنظومنننات التعلمينننة الشنننكل الىننناراي والنننو ا 
 والقافية .

 رادو اا يندراوا  خبنار الرسنول و نفااي النهم     ن تخرا  اصائد م تخرااا يعريا جز الشعرا  -3
الحال ال ي  ارت تليني اصنيدة  ب ي يكل من األيكال وكاا بعضم اآلخر انقصي المو بة الشعرية و

 ا احولننم تلننى نظننم اعلمنني ألخبننار الرسننول  ننلى ات  لينني وسننلم  رلننك العصننرالمننديح النبننوي فنني 
 ".تلى  ا اصبح القصيدة نظما ألخبار وروايات "ينتقل من خبر تلى خبر حيث يظهر رلك في اولي"

رلك  ا  سلوب الشا ر ركينك  المرحلة المقصودةدب في يعكس المقطأ الشعري خصائص األ  -4
عروفنننة ويظهنننر  يضنننا التنميننن  اللفظننني منننن خننن ل اوظيننن  بسنننب   ننندم ا فنننالهم لىصنننائص الشنننعر الم

 المحسانات البديعية مااصريأ في البيم األول ل التقليد واالابا  ل التكرارا.
 م حظة يكتفي ب كر خا يتين للشعر في  صر الضع  .

يبين لنا كي  احولم اصائد المديح فني  صنر الشنع   النم، الغال  في النص  و التفسير الني -5
تلى يعر اعلمي ومن خصائصي ظر  اضنية امثلنم فني مضنموا اصنائد المنديح النبنوي اال تمناد  لنى 

 الشر  والتحليل لاستىدام  سلبل الت كيد والنفي 
 م حظة يكتفى الطال  ب كر خا يتين فق،.

 التلىيص: -6
 اللغة والتركي  ل مرا اة حجم النص .المحافظة  لى المضموا ل  س مة 

ا 06   

0,25×4  

 

 

0,5×4  

 ا 06ثانيا: البنا  اللغوي:
انقصنني المو بننة ل ال يحسنننوا لرواهنننم : األلفننناظ ل السننياا لاأللفنناظ الدالننة  لننى النقنند األدبنني  -1

 لالركاكة ل الضع  ل اسر م .
 م حظة : يكتفي الطال  ب كر  ربأ  لفاظ .

 ت راب المفردات: -2
يطرفني: يطرا فعل مضارع مرفوع و  مة رفعي الضمة الظا رة  لى آخر  النوا للوااينة ال محنل لهنا م 

 اال راب اليا   مير منصل مبني  لى السكوا في محل    مفعول بي
   نى: فعل ماض مبني  لى الفتح المقدر  لى آخر  منأ من ظهر ا التع ر .
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 ت راب الجمل :
  لة المو ول ال محل لها من اال راب (الو ا الشعري ي ئم)

 املة فعلية في محل رفأ خبر  ا  )  ني  نأ يعرا(
 اصري  الفعل استوفى: -3

  و يستوفي   ننننننننننننننننننم مضارع مرفوع
  و لن يستوفي ننننننننننننن مضارع منصوب
  و لم يستوِف  ننننننننننننننننن مضارع مجزم

اسنتعارة مكنينة حينث  الصنورة البيانينة فني اولني: "فيننزل الىبنر  لنى حالني منأ اقنديم وان خير"نوع   -4
 يبي الىبر باالنساا ال ي ينزل فح في وارك ارينة ال  ليي و ي الفعل ينزل 

 سر ب  تها : اشىيص المعنوي في  ورة محسوسة 
 الغرض من االستفهام في آخر النص  و الحيرة والتعج    -5

ا04   
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 ا 04ثالثا: التقويم النقدي: 
 :العوامل التي  دت تلى فتور الشعر في رلك العصر -1
  دم ا تمام الحكام والسلطين بالشعر والشعرا   -
 ر اب الشعرا  تلى حرف  خرى طلبا للر ا -
 اد ور األو اع السياسية واالاتصادية في رلك العصر  -

 يكتفي الطال  ب كر خا يتين ويمكن ركر  وامل  خرى 
 ل ي يُميز يعر   ا العصر: -2

 . والضع  الركامة تلى والميل األسلوب سهولة
 . والموت الحياة في الت مل  لى اال تماد -
 .واألدلة بالحجم وتانا ي العقل بمىاطبة اراباطي -
  اللفظي بوبا التنمي  ت ابتي -
 .الز د و النبوي المديح في انحصار  -
 .واالبتكار التجديد و دم االاتبا  وكثرة التقليد -

 يكتفي الطال  ب كر ميزاين
ألا الشعراؤ ركزو  حس  الكاا  تلى دراة اإلبداع الشعري المعروف لم ارا المدائح النبوية  -3

ولم يفلحوا  في اخرااها في اصائد يعرية ابدا ية وتنما احولم   لى امأ اخبار  الرسول ورويااي
 تلى يعر اعلمي 

تا ما ر   تليي الكاا  ال يمنكن اعميمي  لى كل اصائد المديح فهناك من اراقم وبقيم خالدة 
حتى  صرنا   ا ومن امثال رلك البو يري وابن نبااة و ير  من الشعرا  ال ي انتجوا اصائد في 

 كل التصورات ومن امثال رلك بردة البو يري.  المديح فاام
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