
  قال الفرزدق:

ولـــــوأط زـــأع هـمـائـدع،  )تاــيـب** اـنــل بنى( سماءـال كَ ـمَ ــسَ  ذيــالّ  إنَّ 1
لُ ــقــنـــي ال اءـمــــسّ ــالمــــــكــــحُ  ** ىنَ بَ  اومَ  المليك لنا اهــــــــنـب اــتــيـب2
لُ ــهــجــن اــــم إذا اـن- ــج اـنــالــخـوت**  ةــرزان الــبــجـال زنـت اـنــالمـــأح3
،ـــــاألغَ  لَةَ ـظَ ـنـحَ  نُ ـاب اـوأنَ 4 َولُ ـــخْ ـُ مـال مُّ ــعَ ـمُ ــلَلْ بّةَ،ـضَ  آلِ  يـــف** َوإنّني رُّ
لُ ـــضــاألف الــــعـفــال ذو شُ ـيــبــح**إنّني خاليَخالَُك؟ أْينَ  !الَمَراَغةِ  ابن يا5
عَ  ثْلُ ـمِ ** ِديـــَصائِ ـَ ق رُ ـِريـجَ  اــي كَ ـاستَراقَ  إنّ 6  لُ ـَـ قّ ـَ نــتَ  كَ ـيـِ أب َوىـــسِ  اءِ ـــاّدِ

:جريرعليهفيرد

 لِ ـفـاألس الحضيض في اءكـبن نىـوب**مجاشعًا السماء مكـس ذيـال زىــأخ1
َـ تـيـب2 لِ ــــدخـمـال ثـيـبـخ دهــــاعـقمَ  اـسً ـنِ دَ ** هِ ــــائـنـفـب مْ ـــكـنـيــق مُ ــمــحـي ا
لِ ـــهـجـال الـــعـف اــنـلـاهـج وقــفـوي**  ةـــــرزان الــبـجـال زنــت أحـالمـنـا3
الـمــخولِ  بـالمـعـمـمَّ  ضبّة ابـنُ  لـيـسَ ** مـِنـُْهــمُ  أُّمــــكَ  إنّ   بـضـَبّة َواْفـَخـرْ  4
الـقـرمـــلِ  تحت يـعـوذ الـذلـيـل مـثـل**بـخـالـــــه يـعـوذ إذ الـفـرزدق كــان5
ً  راءـشعـلل ددتـأع6 ً  سـمـا األول ــأسـبكـــــ رهمــــآخ يتـسقـف **نـاقعـــــــــا

ُجلُ  قَانَ  / فيسوده فيه يدخن أي يحمم أثري رصيدي اللغوي:   ، َصنَعَهَ :  اْلَحِديدَ  قَانَ ، اْلِحَداَدةَ  تََرفَ اِح:  الرَّ
اهُ :  وقيل ، نبات:  القَْرَملُ      / / مراغة : لقب أم جرير :  أجداد الفرزدق, مجاشع حنظلة  / أحالمنا: عقولنا  / َسوَّ
          . له شوك ال ِضعاف صغار شجر

 :ةــلـــــئـاألس

  ن7  ري :ــكـفـاء الــبنـال

؟رجريوالفرزدِقمنكّلافتخربم-1-

  ؟ منها الهدف وما ، األبيات في خصمه كّل شاعر بها نعت التي الصفات استخرج -2-

 .وّضح والمضمون؟ الشكل حيث من الفرزدق ألبيات نقيضة جرير أبيات تعتبر -3-

 . أميّة بني عصر في الزدهاره سببين بينثم ، النص غرض حدد -4-

 . التمثيل مع له مؤشرين اذكر ، النص على الغالب النمط ما -5-

 ن8 البناء اللغوي :

 استخرج من النّصين صيغة مبالغة ، اسم فاعل ، اسم ممنوع من الصرف -1-

 علّل لما تقولمن أبيات الفرزدق  ادسالسما ضرب الخبر في البيت  -2-

 ية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةرالجمهو
 الوطنية التربية وزارة

 هواري بومدين ثانوية                 لوالية إليزي      مديرية التربية
 2018-2017                                                    2و1أولى جذع مشترك آداب  المستوى:

 في مادة اللغة العربية وآدابها اختبار الثالثي  الثالث
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حـــأأح33
ـنبـابـانـوأنَ وأنَ 44
رالمالمرَراغابنابنيايا55 َ
ـايــييَـككقققــََاستراستراقاقََّّنإّن6ّ

::رجريرهعليه

السماـمكمكسـسسـذيذيلـالى
ـنفــفبـبـمْمْكــــككنننـــــننيـــيقققـــققـُممــم

نــــرزارزانـــالالبببـــــــببجججـــججلـالن
َــــكــــكّإّن ـمّمّ ـُهــُمُأُ ْهنـ  نممـِ

**ـخـالـــــهبـخـالـــــهعـوذ
ًً فف****onًًـــــــــانـاقعـــــــــا

َاناَن//سودفيسودهفيه ُلاااققََ لجُجُ :ََّّالرالرََّّ

/ مراغة : ل/ مراغة : لقب أمدقد الفرزدق
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منهامنهافالهدف
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 وما غرضه البالغي من أبيات جرير األّول تيما نوع األسلوب في الب -3-

 أعرب ما تحته خط وبين محّل الجمل التي بين قوسين من اإلعراب -4-

 بيّن نوعها واشرحها  البيانية صورةفي البيت السادس من أبيات جرير  -5-

  حدد قافيته ورويهو التالي سّمِ بحرهقطع البيت  -6-

 اْلبنُْودِ  َوَخْفقِ  اْلقَنَاْ  َطْعنِ  بَْينَ  **   َكِرْيمٌ  َوأَْنتَ  ُمتْ  أَوْ  َعِزْيًزا ِعشْ 

 الوضعية االدماجية :

 لترّسلااألموي مكانة رفيعة ال تقّل شأنا عن الشعر, وال سيما فن ر كان للنثر الفني في العص    
 ـوم وارتباطاتها مصالحها ددـوتع دولة،ـال رقعة را التّساعـنظ

 بداية في ائلــالرس ديوان اءــإنش إلى الحاجة دعت ذلكـوب والخــارج لــالداخ في التهاـــراس
 .األموي العصر

 أكتب موضوعا تتناول فيه : :المطلوب   

 .ة فيد أربع صفات تشترط في كاتب الخلوتعدا الفنية الترّسل وأهم خصائصهتعريف فن  -       
 موظفا اسم ممنوع من الصرف. صيغة مبالغة. 

   

                 بالتوفيق للجميع                                                  
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كان للنثركان للنثر الفن   aالوضالوضعية 
ررقعةّسـرا الرا التّساعساعظـظنظ

تهاالتهاــ واـلخــلداخالداخفيفيـ
..ياألموي

 موضوعا تتأكتب موضوعا تتناول

ّلالترسل وأهم خصال وأهم خصائص
رف. صيغةالصرف. صيغة مبالغة
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