
 

 2019/  2018السنة الدراسية :                 -بسكرة  – سيدي خالد .متقن القرمي محمد  المؤسسة :

  ساعة  2: المدة ج ع                                                                        1المستوى :  

ا   ــهـوآدابة ـــعربيـة الـاني في مادة اللغــار الفصل الثــتبـاخ  
قال حسان بن ثابت : 

َكعَــابالحِديِث  آنَِسة بَْيَضاءَ                  ريدةــــخ كلّ  رَ ــوذك الدياَر فدعِ  .1  
2. واشْ كُ  الُهموَم إلى اإللِه َوَما تَرى                 ِمْن َمْعَشٍر ُمتألَبيَن ِغضَ ــــابِ 

األْعَراب َوبََواِديأْهَل القَُرى ا                 وبـــوألّ وَل ـــِم الّرسُ وهزْ بِغوا أمّ  .3

البـــــاألسْ قَتَْل النّبّي َوَمْغنََم    وارتََجْوا               حتّى إذا َوَرُدوا الَمدينة .4

5. َوَغَدْوا َعلَْينَا قَاِدِريـــنَ  بايّْ ــــدِهم                  ردوا بغيظهِم على األعقــاب

اِب ـــــوجنوِد ربَك سيِد األرب                  َجْمعَُهم قرـــتُفَ   ةمعِصف وببهب .6

   ثََوابالهم                  َوأثَابَُهْم في األْجِر َخْيَر تـــه المؤمنين قـــى االلـوكف .7

ابــــالوهّرَج َعنُهُم                   تنزيُل نّص مليكنا ـــطوا فَفَ قنِمْن بَعِد ما . 8

ابـــرتــم ذبـــمك كلَ  وأذلّ حابِِه                   ـــَوِص  ّمدـــُمحَ  َعْيَن َوأقَرَ .  9

شرح المفردات :   خريدة : الفتاة الحسناء / متألبين : متجمعين 

أسئلة البناء الفكري : ( 8 ن ) 

بم استهل الشاعر نصه ؟ و عالم يدل ذلك ؟ .  1

، وهل حدث قتال بين المسلمين والمشركين ؟  على أي معركة يتحدث حسان في هذه األبيات . 2  

في حدود أربع أسطر ؟ 8و 7اشرح البيتين . 3

ما النمط الغالب على النص ، علل  . 4  

أسئلة البناء اللغوي : ( 7 ن ) 

أعرب ما تحته سطر في النص .  1

ع الشرح في البيت األخير كناية ، حددها م .2

استخرج من البيت الثامن محسنا مع ذكر نوعه واثره في المعنى  . 3

استخرج أسلوبا خبريا واذكر ضربه وآخر انشائيا مع تحديد غرض كل منهما .  4

الوضعية االدماجية : ( 5 ن ) 

عرفت كيف أثر اإلسالم على الشعر والشعراء و أفادوا من لفظ القرآن والحديث النبوي الشريف 
. توسع في ذلك مبرزا هذا التأثير ومستعينا مما ورد في النص ومعانيهما وتعاليمهما   
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فدعِ..11

اله ْكككشْشُكُك وواا .22a33.ِهِم الروهغغغزْزِْغبِغممموا وا ّأمأم
يدين دوا اوا الم َ َى إذا وى إذا ورَردُد ىحتّّ

ْـبايــ نـــــَن ـــيي اااققََاداِدِرِر ققنانَا  نننيْيْ ييللََ َللا ع ْ

m/eمُهمققـررفـــفففتتفُففََفةةفصف هعَ عمْم مممجَجَ

ـــالهم  الهم        قققتـــتـــنين قمؤمنين ق

ُُمممنهنُهمُمُ                         ننع َعَ َج

وأذهابه                     

: : متجمع /سناء / متألبينمتألبين

حدث قتال بينهل حدث قتال بين المس
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