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قال الشاعر:زهير بن أبي سلمى
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رشح املفردات :يذذ :يدافع  ،رام :ارتقى ،خليقة :الصفة احلس نة أو السيئة ،اكئن :مبعىن مك اخلربية التكثريية.

أ /البناء الفكري08( :ن)
 -1اكن الإنسان يف اجلاهلية ي متزي بصفات كثرية.حددها من خالل البيات.
 -2لك نفس س متوت .أين جتد ذكل يف القصيدة؟ كيف تبدو كل خشصية الشاعر من خالل قصيدته؟.
 -3ارشح احلمكة الواردة يف البيت الخري.مع تعريف موجز للحمكة .
 -4ما هو ال منط الغالب عىل النص؟أذكر بعض مؤرشاته.
ب/البناء اللغوي08( :ن)
 -1أعرب ما حتته سطر .
 -2هناك مضري غالب اس تخرجه .و نبّي عىل من يعود؟ ،مع حتديد أثره يف املعىن.
 -3ما نوع الصورة البيانية يف جعز البيت اخلامس ؟ارشهحا موحضا الثر امجلايل يف املعىن.
 -4يف النص حمس نا بديعيا حدده مع ذكر النوع والثر امجلايل.
 -5قطع البيت ا آليت تقطيعا عروضيا مع حتديد البحر والقافية وحرف الروي:
1as.ency-education.com
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الســئــلــــــــــــــــــــــــــــة
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قال زهري بن أيب سلمى:
ابقيات ي
بِس َم ْجد ًا ُم َؤثَّ ًال َو َم ْحمد ًة من ي
احملام يد
لقدْ أ ْو َر َث ال َع ي ُّ
ج /وضعية اإدماجية04( :ن)
املطلوب :

"ُ ....س ئل أحد العراب " كيف البدو فيمك "فقال  ":نألك الشمس ونرشب الرحي"
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ن
وّض يف فقرة ل تتجاوز عرشة أسطر أثر الطبيعة الصحراوية يف تكوين خشصية العريب.
موظفا :الفعل املضارع اجملزوم  ،اكد وأخواهتا ،الاس تعارة بنوعهيا
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مع تم ّنياتنا لكم بالتّوفيق وال ّنجاح...أساتذة المادّة
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