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 أسطول المعّز لدين هللا الفاطميّ  النّص :أوال: 
دُ ـــــــــــــلقد ظاَهَرتْها ُعّدةٌ وَعدي                  أَما والجواري المنَشآِت التي َسرت .1
ودُ ــــــــــولكّن َمْن َضّمْت عليه أُس                ا ــــالَمهقِباٌب كما تُْزَجى القباُب على .2
َمةٌ تَْحُدو بَها وجنُ          ائٌب         ــــــــــــــــــوّ<ِ مّما ال يرون كت.3 ودُ ـــــــــــــُمَسوَّ
ودُ ـــــــــوأّن النجوَم الّطالعاِت ُسع             ائٌب    ــــــــكت الذارياتِ وأّن الّرياَح .4
ودُ ــــــــــــــــــــلهُ بارقاٌت َجّمةٌ وُرع           اٌم ُمْكفَِهرٌّ َصبيُره   ــــــــــــــَعلَْيها َغم.5
دُ ـــــــــــــبناٌء على غيِر العَراء َمشي           ا    ــــــــــــله َسماأنافَْت بها أعالُمها و.6
ٌخ وُري              من الّراسياِت الشُّّم لوال انتقالُها    .7 ودُ ــــــــــــــــــفمنها قِالل ُشمَّ
دُ ـــــــفليَس لها إالّ النفوُس َمصي               واِرٌح   ـــــــــــــمن الّطيِر إالّ أنُّهّن جَ .8
ودُ ـــــــــــفليس لها يوَم اللّقاء ُخم               النّاَر تُْضَرُم للطُّلى   من القادحاتِ .9

ودُ ـــــــكما ُشّب من نَاِر الجحيِم وقُ               ارجٍ    ــــإذا َزفََرْت َغيظاً تَراَمْت بم.10
دُ ـــــــــــــوأفواُهُهّن الزافراُت َحدي            ٌق    ــــفأنفاُسُهّن الحامياُت َصواع.11

 ابن هانئ األندلسي                            
: الجواري المنشآت: السفن المرفوعات/  ظاهرتها: عاونتها/   مسومة: معلمةبعالمات/   أطاع لها: اتسع المكان شرح المفردات

فعت/ قالل ج: قلة: أعلى الجبل/ ريود ج: ريد :نتوء أعلى الجبل/ لها/  غمام: دخان المدافع/ الصبير: السحاب/ أنافت : ارت
 الّطلى:ج: طلية: العنق.

 

 نقط) 08أ/ البناء الفكري:( 
في النص حقالن؛ حقل الطبيعة وحقل الحرب، مثل لكل حقل بمفردات..1
بما أقسم الشاعر في مطلع النّص؟ وما الغرض منه؟.2
تدّرج الّشاعر في وصف ارتفاع الحراقات وضخامتها، استخرج القرائن الدالة على ذلك..3
وصف الشاعر في آخر النص آلة الحرب ، ما ميزاتها؟.4
ما نمط النّص؟ اذكر خاصية مميزة له..5

 نقط) 06ب/ البناء اللغوي:(
أ ــ أعرب ماتحته سطر. .1

في جدول: ( الجواري، القباب، أسود، كتائب، أعالم). ب ــ زن الجموع التالية مبينا نوعها والمفرد منها
)" الرحمن ، دل على نظير معنى اآلية في النص.24َولَهُ اْلَجَواِر اْلُمنَشآُت فِي اْلبَْحِر َكاْألَْعَالِم ("قال تعالى: .2
استخرج أسلوب قصر مبينا نوعه..3
األول كتابة عروضية وبين بحره وقافيته. اكتب البيت.4

 نقط)06بناء وضعية إدماجية: (  :  ثانيا  
 أجب في فقرة من إنشائك عّما يلي:

اختبار الثالثي الثالث في مادة اللّغة العربيّـــة و 
 أدابها
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أسطأسطولّصصصنالنّص :ص :الأوال: 

ااأمأما والجواريا والجواري الم1 َ
ىىىجَجى ى القباب ُُز كما ت كما تُُزْزْ ٌباٌب ق

تتتــــــــامّم ال يرون كتا ال يرون كت
تتتـــــــكتكتِِالذارياتالذارياتَياح

m/ب صبــــــــــ رررهِهررٌّ ههففََ فففكْكْ ْْ كككم ُم ٌٌـــامام
ــــــــــــلهلهمسَسَماها و ـاـــــــه m    ه انتقاللوال انتقالُُ    ها     

     ِـوارواِرٌح     ـــــcـــــ
ىلى               لللطُّ
       ٍـارجارجٍ     ـــــمـبم

وأ            ٌق    
   

تها: عاونتها//  ظاهرتها: عاونتها/   مس
قالل ج: قلة: أعلعت/ قالل ج: قلة: أعلى الج

ى ذلك.ة على ذلك.
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هل يعكس النّص مظاهر البيئة األندلسية؟.1
مزج الّشاعر بين غرضين: الوصف والحماسة، علّل..2
 ص.بم اتّسم شعر الوصف األندلسّي، مثّل لكّل سمة  بمثال واحد من النّ .3
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