الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ثانوية ھواري بومدين ايليزي

وزارة التربية الوطنية
الشعبة  :السنة أولى جذع مشترك أدب

اختبار الفصل الثاني في اللغة العربية و أدابھا
 01خليلي  ,عــوجا اليوم حتى تسلمـا
 02وبـوحا بذكـري عند بثينة,وانظـرا
 03ھي البدر حسنا ,والنساء كـواكب
 04لقد فضلت حسنا على الناس مثلما
 05عليھا سالم ﷲ من ذي صبــابــــة
 06أيبكي حمام االيـك من فقد الفـــــه
 07ومالـي ال أبكـي,وفي األيك نائـح
 08يقـولون مسحــور يجـن بذكرھــــا
 09ولـــو سـألـت مني حياتــي بذلتـھا
 10مضـى لي زمان  ,لــو أخيـر بينه
 11لقلت  :ذرونـي ساعـة وبثينـــــــة
 12مفلجة األنياب  ,لـو أن ريقـــــھـا
 13اذا ما نظمت الشعر في غير ذكرھا
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علـى عذبة االنيـاب طـيبة النشــــر
أتــرتـاح يوما أم تھش الي ذكـري
وشتان مابين الكـــواكب والبــدر
علـى ألـف شھر فضلت ليلة الـقـدر
وصب معنى بالـوسواس والفـكــر
وأصبر ؟ مالي عن بثينة من صبـر
وقد فارقتني شختة الكشح والخصر
وأقسـم مـابـي من جنــون وال سحر
وجدت بھا ,إن كان ذلك مـن أمـري
وبيـن حياتـــي خــالدا أخرا الدھـــر
على غفلة الواشين ,ثم اقطعوا عمري
يداوي بـه الموتى ,لقاموا به من القبر
أبى -و ابيــھا -أن يطـــاوعني شعري
جميل بن معمر

أثري رصيدي اللغوي :عوجا:عاج على المكان :مر به وعطف ـھش:ھش للمعروف :انشرح صدره فرحا وسرورا -
ألم بھا:مرا بھا ـ شختة الكشح والخصر :ألم يصيب الجنب من الظھر حتى أسفل الخاصرة

البنـاء الفكري:
 1ما المضمون العام للقصيدة ؟
 2ما الذي التمسه الشاعر من خليليه ؟
 3بما وصف الناس جميال ؟ ولماذا ؟ وما موقفه من ذلك ؟
 4أيھما أجمل وأبھى في نظر الشاعر بثينة أم ليلة القدر؟ ولماذا؟
 5بما قارن الشاعر نفسه في القصيدة؟ ومم تعجب ؟ ولماذا؟
 6ما قيمة قول جميل اذا ما نظمت الشعر في غير ذكرھا فعالم يدل ذلك؟

البنــاء اللغــوي :
 1ما النمط الغالب على النص ؟ علل اجابتك
 2إلى أي فن من الفنون الشعرية تنتمي القصيدة ؟ وما نوعه؟ عرفه بايجاز
 3اعرب ما تحته خط اعرابا وافيا.
 4حدد ضرب الخبر في مطلع القصيدة.
 5استخرج من البيت الحادي عشرصورة بيانية .ثم بين نوعھا
الوضعية االدماجية :يختلف العصر األموي عن صدر اإلسالم اختالفا كبيرا من أوجه كثيرة إذ يعد انتقال الدولة
االسالمية إلى بني أمية تحوال جذريا في تاريج اإلسالم
المطلوب  :انطالقا من ھذه الفكرة ،ومن خالل معارفك القبلية أكتب فقرة ال تتجاوز عشرة أسطر تتحدث فيھا عن العصر
األموي مبينا أھم التغيرات التي حصلت في العالم اإلسالمي في ھذه الفترة وعلى كافة المناحي.
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