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  األسئــلة
  :البناء الفكري

  ؟ ما قيمة العلم حسب الشاعر  /1
   . اليت مينحها العلم لصاحبه زايا املحدد من خالل النص  /2
  طالب العلم و إالَم أرشده ؟ ممَّ حذر الشاعر  /3
  قسم النص إىل فقرات وضع فكرة لكل فقرة .  /4
  ذلك ؟الشاعر من حكام الدولة الرستمية . ما دافعه  ملعاجلة هذا املوضوع و عالَم يدل  /5
  

  :البناء اللغوي
  أعرب ما حتته خط يف النص إعراب مفردات . /1
 هات مصادر األفعال التالية و اضبطها بالشكل التام مبينا إن كانت مساعية أم قياسية : (   /2

  .مات , صام , تقلد , يصطاد )      
  سورة بيانية . بني نوعها واشرحها .يف صدر البيت الثاين عشر  /3
  حمسنا بديعيا وبني نوعه . من النص استخرج /4
  قطع البيت األول وسمِّ حبره و بني قافيته و حروفها . /5
.  
  
  

                         في ماّدة اللغة العربية و آدابها فرض السادسال
  :  الدولة الرستمية )( من حكام الوهابإلمام أفلح بن عبد ا ليقو   

 ا و أبكارا ــوحخاصهم رَ ـــــم آثارا  ***  يريك أشــــــــــــــل العلــــــــــــــــــــقى ألهـــم أبـــالعل -1
 لم وذو ورع  *** ما مات عبد قضى من ذاك أوطاراــــات ذو عــــي و إن مــــح -2
 اس يدري لذاك الدر مقداراـــــــــ*** يف الند ــــــــــــل وال أحـــــــــــه فضـــــــــــــــم در لـــــــالعل -3
 اراــــــــــــــــــــــــــــه أخبـــــــا فيــــــــن النيب روينـــــل على األعمال قاطبة *** عـــــــــــــم فضـــــللعل -4
 ظم عند اهللا أخطاراــــــــــــلم أعــــــات ليلته *** يف العـــــــــــلم بـــــــالب عـــــــــــول طــــــــــيق -5
 ام النهار و أحيا الليل أسهاراــــــــــــــهدا *** صــــــــــــــــــة هللا جمتـــــــــابد سنــــــــــن عـــــــــــــــــــم -6
 آلفاق أسفارا لم رحال فوق راحلة *** و صل إىل العلم يف اـــــــدد إىل العـــــــاش -7
 اراـــــــــــزانا و أقطــــــــامه األرض أحــــــو اصرب على دجل األغساق معتسفا *** مه -8
 ل العلم زواراــــــــــــأهـــــأكرم بــــــــل فــــــاهلم  *** فضــــاال يف رحــــــزور رجــــــى تــــــــــــــــحت -9

  دوا و أحضارا ــــــــــه بــــــــــرائي بـــــــــــــخرة *** و ال تــــــــــــله مفـــــــه هللا ال جتعـــــــــــــــــــــــــعلــواج-10  
  ا و أوزارا ــــــــــــــــــامـــــــــــــلد آثـــــــــــد تقــــــــــــــو قراء غري مقتصد *** ــــــــــل مـــــــــــا لكـــــــــعستَ  -11   
  اراــــــــأطياز ــــــبالب تنصـــــــطاد مقــــــيصم أموال العباد كما *** ــــاد بالعلــــــــيصط -12   
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