
 

 

 

 ةّالجزائري ةّالد يمقراطي ةّالش عبي ةمهوري ّالج
 الشيخّمحمدّيكنّالغسيريّ/ّآريسّثانويةّّ                      لوالية ابتنةمديريّة الّّتبّية ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوزارةّالت ربي ةّالوطني ةّّّ

ّ﴾ّفيّماد ةّالل غةّالعربي ةّوآدابهاّاألخيرالفصلّختبارّاّ﴿

  م 2017( ماي)أّيارمن 24ـ الموافق لـ ه 1438 شعبانمن  26 ءاألربعايومّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّساعتانّالمد ة:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأف+لغاتّّالثاني ة:ّالس نةّالش عـبة

                                                             ّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

 ابن خفاجة في وصف القمر : قال  :الن صّ 

 ر ــن الوعي و النظـج بيــوبت أدل           ر ـــواك من قمـنج إلىلقد أصخت  .1

 عدال من الحكم بين السمع والبصر            حا ـــــلمحا حتى أعي مل أجتليال  .2

 رط األنس من سمر قفقرط السمع             و قد مألت سواد العين من وضح  .3

 ر ـــن من خبر و خبـحزت الجمالي            محاورة ن ـــــفلو جمعت إلى حس .4

 ر ــقد أفصحت لي عنها ألسن العب           ة ــو إن صممت في مرآك لي عظ .5

 در ـكورا ومن مرتق طورا و منح    ل       ــورا و مكتمــص حــناقمن تمر  .6

 يرعى و من ذاهل ينسى و مدكر            و ملتفت و الناس من معرض يلهو .7

 وا إنا على األثر ـو قد قضوا فمض           نا ـــوام تحدثــــاحات أقــو بســـيله .8

 شجو يفجر عين الماء في الحجر            ن ـد فعــي الجليـفإن بكيت و قد يبك .9

ّ
ّّّّّّ(ّ: ّن(8ّ0أسئلةّالبناءّالفكري 

 من المخاطب في النص ؟  .1

  ؟و لماذا  ؟اعرالش   ماذا يتمنى .2

 في النص إشارة إلى تغير أحوال القمر ، وضح ذلك .  .3

 ؟ استدل على ذلك من النص .ما اللقب الذي عرف به ابن خفاجة  .4

؟ .5  .ا مله مثيلالت  مع راته مؤش  من  ينمؤشرذكر أ ما الن مط الغالب على الن ص 

 
ّّّّّّ(ّ: ّوالفني  ّن(60ّأسئلةّالبناءّالل غوي 

 ب ما تحته خط في النص . أعر .1

 استخرج من النص مصدرا لفعل ثالثي ، و آخر لفعل غير ثالثي . .2

 هات من البيت األول صورة بيانية ، بين نوعها و أثرها في المعنى  .3

 البيت األخير محسنا بديعيا و بين نوعه و أثره في المعنى .استخرج من  .4

 ناء النص ؟في بأثره ما ماذا أفاد "لو " في البيت الرابع ؟ و .5

 قطع البيت السادس ، حدد قافيته و حركاتها   .6

 
ّ:ن(60ّ)ّ:ةاإلدماجي ّالوضعي ةّّّّّّ

 ، فكانت الطبيعة   مافتنان األندلسيين بالطبيعة فاق كل تصور، حيث سكنت وجدانهم ، و طبعت ألوانها حياتهإن  ّّّّ

 .معينا ال ينضب ، ولوحة جميلة ال تفارق أشعارهم 

بعض المشتركة في هذا الشعر مشيرا إلى سبق عرف شعر الطبيعة و اذكر السمات و الخصائص على ضوء ما    

ّالشعراء الذين اشتهروا في هذا المجال .

ّوعطلةّسعيــــــــــــــدةّوفيـــــــــــــــــــقبالت 1/1ّّةفحالصّ ّانتهــــــــــى

ّعوباتتذليلّالصّ 

ّ
 

 حديثك نجواك : 

 أجتلي : أكشف 

ج م لمحة وهي  :لمحا

 النظرة السريعة 

 الحور : النقص 

الجليد :  الصبور 

 على المكروه و القوي 

 الكور : الزيادة 

 شجو : هم و حزن 

 مرتق : مرتفع 
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