
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ثانوية بداوي محمد برج أخريص                                                   مديرية التربية لوالية البويرة  

2017 جوان 21                                                 للسنوات الثانية متحانات الفصل الثالثا  
علوم جتريبية و تقين رياضي و تسيري واقتصاد الشعبة :    

  سا 02 المدة:                                        اللغة العربية وآداهبا            اختبار في مادة:

  النص:
مفتوح ا أم ا  بع داا الطري   ثار عق د انن دلف فق د أ  ح  د( سببا رئيسا في ان ه609كانت موقعة العقاب )سنة 

ندلس ية لتس اقف فس قطت يء بيلة وبلنس ية وس رعان م ا أخ ات الم دن ان النصارى الج تء  لل ا انء ء  الممزق ة
 ندلسية .وقرطبة وغيراا من المدن ان

، ولفجع   وا عل     بك   ا  ح   ارا  ، فبك   وا م   دنه (واس   تثارت ق   رائحه )ا  ،لوع   ة الش   عر  (أذك   ت ا   ان المحن   ة)ووق   د 
ووصفوا ما أصابها عل   أدي أع دائها م ن خ راب ول دمير وم ا لح   بناله ا م ن ص نوض الع ااب و  روب  ، ياعها

 الال والهوان وجروا يل  غايته  في ااا الضرب من الرثا  حت  صار فنا أصيء لميزوا به.
ن  دلف عام  ة وان  ا  م  راء أخ  رى لتن  اول الم  دن يل       ربين ، فهن  ا  م  راء ف  ي رث  ا  جزي  رة ان ولنقس    م  راثيه 

 ندلف:ندلسية فمن النوع انول قوله يبرااي  بن فرقد من قصيدة طويلة في رثا  انان
 فع                     ادت مناط                     ا نا                     ل ال                     وثن

 
 التق                    وكان                  ت رباط                  ا نا                  ل -1 

 فن                     ح  له                      ماله                    ا مح                    تجن 
 

 وكان         ت ء         ج  ف         ي حل         و  الع         دى -2 
  ، أو الجزيرة ن انطثائه صورة الو ندلف يصدر عن ءعور وطني عمي  ، فنجد في ر والشاعر في رثائه لجزيرة ان  

ل ط ول بمعنااا العا  ، فه و يبكيه ا ب دموع ح ارة ، ويب دوا ف ي ص ورة العاء   ال اي فق د حبيبت ه يل   غي ر رجع ة ف  
ن الش  اعر ك  ان أع  ت م  ن جس  دن يض  اض يل    ذل  ا ز ع  ة غالي  ة ق  د انتطن قأونح  ف كم  ا ل  و ،عم  رن ين  دبها ويبكيه  ا 

 ل  عل   ياعها.ءااد عيان يرصد ما يجري أمامه بدقة ويصف مدينته وصفا يمتزج بالحسرة وان
ود ع  دد م  ن ج  ويرج  ا الس  ب  ف  ي االكث  ار م  ن رث  ا  بلنس  ية يل    و وح ي  ت ) بلنس  ية ( ب  زاد واف  ر م  ن رث  ا  الش  عرا  

قوط بلنس   ية س   ح   دء أك  ابر الش   عرا  والكت   اب المعاص  رين ال   اين ء   هدوا المحن   ة م  ن أبن   ا  بلنس   ية ذاله   ا وق  د أ
ار ابن الخطي  يل  ذلا فق ال  وك ان ال رع  عل   ا  دويا اائء في نفوس أبنائها وقد أء236ها نهائيا سنة عو يا

 .المسلمين في أخا بلنسية ع يما والخط  فيها أليما  
183يل  178ص  -بتصرض - 1ندلسي  فوعي عيس   ط من كتاب الشعر ان  
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 انسئلة 

نقاط  09أوال: البن    ا  الفك    ري:   
 ن النص؟ و ح بعبارات مما المو وع الاي طرحه الكال  -1
  نتج عنها؟ذا ما الاي حدء بعد موقعة العقاب؟ وما -2
  لران انقرب للتعبير عن اان المحنة؟ و حي قس  ما اي أقسا  الرثا  حس  ما ورد في النص؟ وأ -3
  ن ذلا من النص مااي خصائص ااا الفن ؟ بي   -4
  ؟ لماذا ح يت بلنسية بزاد وافر من رثا  الشعرا  -5
 قس  النص وحدد فكرله العامة وانفكار انساسية. -6

نقاط 07ثانيا: البن    ا  اللغ     وي:   
 في النص؟دورن  وما  ولفجعوا عل   ياعها  في قوله: الواو والها  يعود الضمير عل  من -1
 ،(أذك ت ا ان المحن ة) :بين حالة لننيث العامل ما ذكر السب  في الجمل التي بين قوس ين ف ي ال نص -2
 .(واستثارت قرائحه )
       وأع   رب م   ا لحت   ه خ   ف ف   ي الجمل   ة التالي   ة:.ف   ي ال   نص ح   ارا و  لف    ة: بك   ايع   راب لفص   يليا أع   رب  -3

 المتمسكة بدينها. حباا المرأة
 صغر انسما  التالية ما ذكر وعنها: أال ، محنة ، أندلسي. -4
ل ط ول ويبدوا في صورة العاء  الاي فقد حبيبته يل  غير رجعة ف   حدد نوع الصورة البيانية في قوله  -5

  مبينا أثراا في المعن .  عمرن يندبها ويبكيها
نقاط 04: اإلدم  اجية ال  و   عية ثالثا:   

 ينما و. . . . م ولاُا    رثا  ح د   عند الف ن   بهاا ي ق ُفوا ل  انندُلف   ُءعرا    أن غير لتقليدية،ا الفنون من الرثا  "
 " . . . ُمُدن ه     برث  ا    وذلا مفُهوم ه ُيط و ُرون و فيه يتوسَُّعون. . .  ن  راا 

 أسباب و الرثا  مفهو  فيها لبي ن فقرة اكت  درست ما عل  اعتمادا و الفكرة اان من انطءقا: المطلوب
 .المدح أفعال من وفعء للمبالغة صيغة موظفا خصائصه أا  و انندلف في لطورن
 

 بالتوفي   
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عب العلميةالش يف اللغة العربية المتحان الفصل الثالث للسنة الثانية عناصر اإلجابة  العالمة  
 

 حماور املوضوع
 جمزّأة اجملموع
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يظهر و أقسامه لموضوع الذي طرحه الكاتب في نصه هو ظهور فن رثاء المدن في األندلس و ا -1
  ذلك من خالل قوله: اندثار عقد االندلس ، سقوذ اشبيلية وبلنسية ...

لمدن اتساقطت و د موقعة العقاب اندثار عهد االندلس وسيطرة النصارى عليه الذي حدث بع -2
  رثاء المدن  االندلسية ، ونتج عنها ظهور فن

  قسام الرثاء حسب ما ورد في النص :أ -3
  س بصفة عامة قسم كان فيه الرثاء لألندل -
  ء فيه يخصص مدينة من المدن االندلسية قسم كان الرثا -

ندلس ثاء بالد االر تناول نه يوالقسم الذي نراه األقرب في التعبير عن هه المحنة هو القسم األول أل
  فقدنها  ..بصفة عامة يتحسر على 

  صائص هذا الفن حسب ما ورد في النص:خ -4
  تبين الشعور الوطني العميق  -
  البكاء بحرقة  -
  امتزاج الوصف بالحسرة وااللم  -
لذين شهدوا  االكتاب بزاد وافر من رثاء الشعراء لوجود عدد كبير من الشعراء و  حظيت بلنسية -5

  هذه المحنة من أبنائها 
  تقسم النص : -6
  الفكرة العامة: ظهور فن رثاء المدن في االندلس 

  األفكار األساسية:
  سباب ظهور فن الرثاء في بالد االندلسأ -1
  قسام رثاء المدن عند االندلسيين أ -2
  خصائص فن رثاء المدن -3
  اهتمام الشعراء برثاء بلنسية أمثر من أي مدينة اخرى -4
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يعود ضمير الواو في وقوله : تفجعوا على الشعراء االندلسيين والضمير الهاء على في قوله  -1
انسجام  والنص. على بالد االندلس ودرهما في النص تجنب التكرار والمساهمة في هاضياع  

العبارتين :ي سبب تأنيث العامل ف -2  
تأنيث العامل جواز الن الفاعل مؤنث تأنيث مجازي (أذكت هذه المحنة)  

تأنيث العامل جواز الن الفاعل جمع تكسير (واستثارت قرائحهم).   
األعراب:  -3  

 بكاء: مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره
آخره حارا: صفة منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة على  

 اعراب ماتحته خط في الجملة:  حبذا المرأة المتمسكة بدينها
حبذا: حب فعل ماض مبني على الفتح النشاء المدح ذا اسم اشارة مبني على السكون في مجل 

 رفع فاعل
هعلى آخر  الظاهرةالمرأة: بدل من اسم االشارة مرفوع وعالمة رفعه الضمة   

تصغير األسماء: -4  

 
 
 
 
 
 

 البناء اللغوي 
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ن01  

ن01  

ن01  

 أهل ـــــــــــــــــــــــــــ ُأَهْيل ــــــــــــــــــــــــــــ فعيل
 محنة ـــــــــــــــــــــــــــــ ُمَحْينة ـــــــــــــــــــ فعيل
  فعيعل  أندلسي ــــــــــــــــــــــ أُنـَْيَدُلسي ـــــــــــــ

صورة العاشق الذي فقد حبيبته إلى غير رجعة في  ويبدو البيانية في قوله:  رةتحديد نوع الصو  -5
 فظل طول عمره يندبها ويبكيها"

 تشبيه تام حيث شبه الشاعر االندلسي الذي فقد وظنه بالعاشق الذي فقد حبيته 
المشبه الشاعر وقد ظهر في شكل ضمير مستتر والمشبه به العاشق اداة التشبيه في صورة وجه 

 الشبه األلم
الصورة إلى ذهن القارئ وتوضيح المعنى  أثرها تقريب  

 ثالثا : الوضعية االدماجية:
تعريف فن الرثاء -  
أسباب تطوره في بالد االندلس -  
ذكر خصائصه -  
تزيف المطلوب -  

 سالمة التركيب واللغة 
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