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الشعبة  :ج م ع
اختبار في مادة :اللغة العربية وآداهبا

المدة 02 :سا

النص:

من مواعظ الحسن البصري  :ألهاكم التكاثر عم ألهاكم ؟ عن دار الخلود  ،و جنة ال تبيد  ,هذا

واهلل فضح القوم و هتك الستر  ،و أبدى العوار تنفق مثل دينك في شهواتك سرفا  ،وتمنع في

حق اهلل درهما  ...ستعلم يا بني ! الناس ثالثة  :مؤمن و كافر و منافق  ,فأما المؤمن فقد ألجمه

الخوف و قومه ذكر العرض  ،و أما الكافر فقد قمعه السيف و (شرده الخوف) فأذعن بالجزية

و سمح بالضريبة  ،و أما المنافقين ففي الحجرات و الطرقات يسرون غير ما يعلنون و يضمرون
غير ما يظهرون

رحم اهلل رجال خال بكتاب اهلل فعرض عليه نفسه فإن وافقه  ,حمد ربه و سأله الزيادة من

فضله  ،و إن خالفه أعتب و أناب و راجع من قريب  ...رحم اهلل رجال وعظ أخاه و أهله فقال :

يا أهلي صالتكم صالتكم ،زكاتكم زكاتكم  ,جيرانكم جيرانكم  ,مساكينكم مساكينكم  .لعل

اهلل يرحمكم  ,فإن اهلل تبارك و تعالى أثنى على عبد من عباده فقال  " :و كان يأمر أهله بالصالة

و الزكاة و كان عند ربه مرضيا "  .يا ابن آدم كيف تكون مسلما و لم يسلم منك جارك و كيف

تكون مؤمنا و لم يأمنك الناس  ...؟.
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الحسن البصري

أ – البنـ ـ ـ ـ ــاء الفك ـ ـ ـ ـ ــري  09 :نقاط

األسئلة

 -1ضع عنوانا مناسبا للنص  ,ثم قسمه الى أفكاره األساسية و اجعل لكل منها عنوانا
 -2قسم الكاتب الناس الى ثالثة أنواع  ,دل عليهم و حدد سمات كل نوع
 -3ماذا يقصد الكاتب من قوله " :ألهاكم التكاثر" ؟

 -4اعتمد الكاتب أسلوب التكرار أين تجده في النص و ما مفاده ؟
 -5حدد نمط النص مع التعليل و التمثيل.

ب – البنـ ـ ـ ـ ــاء اللغـ ـ ـ ــوي  06 :نقاط

 -1ما نوع األسلوب الوارد في قول الكاتب  " :يا أهلي صالتكم صالتكم "  ,و ما غرضه

البالغي ؟

 -2ما نوع الصورة البيانية الواقعة بين قوسين  ,اشرح ثم حدد بالغتها
 -3أعرب ما تحته خط اعراب مفردات

 -4وظف الكاتب القرآن الكريم في نصه بماذا تسمى هذه الظاهرة ؟ عرفها ؟
ج – الوضعية اإلدماجية  05 :نقاط

ورد في خطبة الحسن البصري  :يا ابن آدم كيف تكون مسلما و لم يسلم منك جارك و كيف

تكون مؤمنا و لم يأمنك الناس ؟

اكتب فقرة تشرح فيها هذا القول و تبدي رأيك فيه موظفا ما أمكن من األساليب اإلنشائية ،

الطباق  ،المفعول المطلق.
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