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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعب ّية
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السند الشعري:

الشعبة :علوم تجريبية
المـــدّة 01 :ساعتان

يوم1026 / / :
مالحظة ها ّمة :يجب التأكد من اإلجابة قبل نقلها على الورقة.

كال حظان بً ثابت:

مىيـس ,و كد حعفى السطىم و تهـ ـمـد
-1بطـيـبت زطم للسطىل و معه ـ ـ ـ ــد ****
بهـا مىـبر الهـادي الري كان ًصعـد
-2وال ج ّـمحي آلاًـاث مً داز حسمـ ــت ****
-3و واضح آًاث  ,و باكـي معال ـ ـ ــم **** و زبع له فـيه مـصلى و م ــسجـ ــد
بالد ثــىي فـيها السشيد اإلاظ ـ ــدد
-4فـبىزكـت ًا كبر السطىل و بىزك ــت ****
-5تهـيل عـليه الـترب أًد  ,و أعيـ ـ ــً **** عليه  ,و كـد غازث بـرلك أطعـ ــد
عشيت علىه الث ــسي ال ًىط ـ ـ ــد
-6للد غيبىا برلك حلما و عـلما و زحمت ****
-7و زاحىا بحصن ليع فيهم هب ــيه ـ ــم **** و كد وهىت منهم عهىز و أع ـظــد
-8جلطع فيه مجزل الىحي عــنه ـ ـ ــم **** و كد كان ذا هــىز ٌغىز و ًىج ـ ــد
معلم صدق  ,إن ًطيعـىه ٌظع ــدوا
-9إمام لهم  ,يهديهم الحم جاهـ ـ ــدا ****
-10عصٍص عليه أن ًجىزوا على الهدي **** حسٍص على أن ٌظخليمىا و يهخدوا
-11و ما فلد اإلااطىن مثل ّ
و ال مثله حتى الل ــيامت ًفلـ ـ ـ ــد
محم ـ ــد ****

شسح

اإلافسداث

:طيبت :اإلادًىت اإلاىىزة
ً،ثرب ،ثىي :طكً،
دفً ٌ ،غىز ً :خخفي

ألاطئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلت
البىاء الفكسي:
 .1ما اإلاىط ــىع الري جىاوله الشاعس في الل ــصي ــدة ؟
 .2أذك ــس أزبــع مً فـظائ ــل الـىبي  ،ذك ــسهــا الك ــاج ــب.
َّ .3
عم ٌعبر الشاعس في البيت الاخحر ؟
 .4اطــخخــسج مً الــىص ما ًــدل عــلى جــأث ــس الشاع ــس بالل ــسآن
الك ــسٍم و ؤلاطالم
 .5ما آلاثاز التي جسكها السطىل صلى هللا عليه وطلم بعد وفاجه؟
 .6الى أي غسض ًيخمي الىص ؟
 .7ما همط الىص ؟ اذكس مؤشسًٍ له مع الخمثيل مً الىص

البىاء اللغىي :
 .1اش ــسح اإلافسداث الخاليت  :زطم  ،تهمد  ،ججىزوا
 .2أعسب ما جحخه خط إعسابا مفصال
 .3اطخخسج مً البيت ألاول صىزة بياهيت  ،اشسحها وبحن هىعها
وأثسها البالغي
 .4حدد هىع ألاطلىب و صيغخه و غسطه البالغي في البيخحن  :الثاوي
 السابع . .5ما طسب الخبر في البيت الظادض ؟
 .6اطخخسج مً البيت الظادض محظىا بدٌعيا.

الىطعيت ؤلادماجيت :
الشعس دًىان العسب  ،فلد كان في الجاهليت محل جلدٌع و إجالل  ،و إلاا جاء ؤلاطالم جساجعت
مكاهخه بشكل ملحىظ.
اإلاطلىب :اكخب فلسة (ال جخجاوش  10أططس) جىاكش فيها ألاطباب اإلاىطىعيت التي أدث إلى
جساجع الشعس في صدز ؤلاطالم مىعفا :اإلافعىل ألجله ،الخميحز و ما أمكً مً ألاطاليب
الخبرًت بمخخلف أطسبها معخمدا الىمط اإلاالئم

 °°°اإلجابة النموذجية َوسلّم التنقيط °°°
اإلاساحل
الب ـ ـ ـ ــىاء الف ـ ـ ـ ــكسي

ض

ؤلاجابت الىمىذجيت
ـ اإلاىطىع الري جىاوله حظان في هصه هى بلاًا آثاز الىحي باإلادًىت اإلاىىزة و حال الصحابت زض ي هللا عنهم ححن
دفً السطىل صلى هللا عليه و طلم و عما بدا عليهم مً حصن و هم عائدون دوهه .
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 مً فظائل السطىل أهه كان حسٍصا على اطخلامت و هداًت الىاض  ,معلما صادق  ,إماما يهدي الىاض إلىالحم ،زشيدا
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 ٌعبر الشاعس في البيت ألاخحر عً شدة صدمخه إثس فلده لظيد البشسٍت و أهه لم ًفلد في الظابم مثل زطىلهللا و لً ًفلد الالحلحن هغحره حتى كيام الظاعت و هرا ًىحي أهه خحر البشسٍت و اإلاثل الكامل في إوظاهيخه و
أخالكه
باللسآن والاطالم  :مصلى  -مسجد  -الىحي  -إمام  -الليامت
ألالفاظ الدالت على جأثس الشاعس ٍـ آلاثاز التي جسكها السطىل* صلى هللا عليه وطلم * بعد وفاجه  :اإلاىبر الري كان ًصعده  ،اللسآن الري ًخلىه ،
الغصواث التي كام بها في طبيل وشس الاطالم
ـ جيخمي اللصيدة إلى غسض :السثاء" الحصن الشدًد لفلدان طيد الخلم"
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ـ همط الىص  :طسدي مً مؤشساجه
*ألافعال اإلااطيت " :ثىي  ،غيبىا  ،زاحىا  ،فلد "....
* ؤلاطاز الصماوي واإلاكاوي ":بطيبت  ،عشيت "....
ـ شسح اإلافسداث :زطم  :ألاثس الباقي في البىاء
تهمد :جبلي  -جىدثس  -جصول
ججىزوا :مً الجىز و هى الغلم الشدًد
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الاعساب :غيبىا  :فعل ماض مبني على الظم الجصاله بىاو الجماعت ،و واو الجماعت طمحر مخصل مبني على
الظكىن في محل زفع فاعل و الالف فازكت ال محل لها مً الاعساب
ذا  :خبر كان مىصىب وعالمت هصبه الالف ألهه مً الاطماء الخمظت
جاهدا  :حال مىصىبت وعالمت هصبه الفخحت لغاهسة في آخسه
ـ الصىزة البياهيت في البيت ألاول  :معهد مىحر "اطخعازة مكىيت" أو  :حعفى السطىم
هىعها :اطخعازة مكىيت
الشسح  :شبه السطىم باإلوظان العفى ذكس اإلاشبه و حرف اإلاشبه به و أبلى الشما مً لىاشمه
أثسها  :جلىٍت اإلاعنى و جأكيده و حشخيصه
ـ ألاطاليب
البيت الثاوي :أطلىب خبري غسطه اإلادح و الخعغيم
البيت السابع :أطلىب إوشائي طلبي صيغخه الىداء غسطه الدعاء
ـ طسب الخبر في البيت الظادض  :إهكازي لىجىد مؤكدًً "للد"
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ـ اإلاحظً البدٌعي في البيت الظادض  :جىاض هاكص حلما – علما
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البى ـ ـ ـ ــاء الل ـ ـ ـ ــغىي
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الىطعيت
ؤلادماجيت

 */ 1اإلالدمت
 */2العسض :
ـ اإلاطلىب
ـ الخىعيف
 */3الخاجمت
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