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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
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    الشعب: العلمية 

 سا  1:املدة: اللغة العربية وآدابها                                   يف مادة األول فرضال

  :حاتم الطائي :يقول

ح  واحااااا   أامااااا    ي  وأماااااا -1- ي  وا           ه  إنااااا 

 
فا  تاااا   اااا اااا،     ر، را ياااا، لااااُ عااااُ  أجااااُ  ه  وال أساااااااااا،

 
ت اااا   -2- ُ، أح  حاااا ل           و ااا  علُم اا ُا،ا   

 
را  احُ أواُد ثاااااراُم الااااا اااااا      اااااُ   ها ُوتااااا،  لاااااُ

 
ي ال ولااُ  باا   -3-          عاااة  يااُ ناا   صااااااااُ  ا    اااُ وإناا 

 
ها  اد    وو اااااااار ا  ا   لااااااااا را تاااااااازو     اااااااا،

 
ن  يفااابا باااه العاااُ  -4- باااا  طُ   ا  اااُ ؤ، ي   ويا ا        ي 

 
عاااطاااُ   دا  ى   إ ا ماااُ   وياااا ر  طااا،  الااابااالااايااا ا الااا اااا

 
ُ  نااااو ا  -5-           إ ا ماااا البليااا  اللاااُ   أ  اااُ

 
لااااى باااا     واُي أو اااا  ا ناااااو  أ ااااُ ا لاااا  ااااُ ، يُ اااااااااا،

 
ها  -6- ل  ، اااا ُع غاااُ و   ب          وال أشااااااا ري مااااال  

 
ُو   أُناااا، ااااُ ا   غااااُ ، َُ الااااُ  أال  اااا   مااااا      ااااالاااا

 
ل اااا  وُ  -7- بعل ا ا  ا لاااه  إ ا  ااااح           بااا 

 
باااا  ا   ي   باااا اااا اااا      مااااالااااي مااااعاااا،  تاااا ناااا 

 
        ني ر  تا لم ياابا  ااااااُ تري، أح  مااا أ ل اا،  -8-

 
ا  وأح، ياااا يُ   لاااا، بااااُ ماااا اااا  را  تا لاااا  فاااا،   بااااه صااااااااااُ

 

ح  :ول   / شرح ال فرداف:  العاني : ي ي لذ تي السفر/ ذولُ: أطل  / الزاد :الطعا، الأجرف: ح يتا /وا

: الل اع / ي لى : يعاني م  ش ة حر ا /أن  الفقير / ب،عُ ا/ الل    لير .ال لي  : ال طرد :ال ا

 ااسئلة

 ح ( 10البنام الف ري :) 

 .من توجه الشاعر بالخطاب؟  وما هي أهم الصفات التي ألحقها بنفسه؟ علّل إلى -1

 .الكرم أنواع ثالث: اليد والعقل والقلب ، ما هو النوع الذي عرف به حاتم؟وّضح -2

   .اشرح البيت السادس وبيّن الفائدة الوارد فيه -3

 ؟ علّل غرض شعري تصنف هذه القصيدة إلى أيّ  -4

 هو النمط الغالب على النص ؟ حدّد بعض مؤشراته. ما -5

 ح(  10غُي:) البنام الل

 . اعرب ما تحته خط -1

 ما نوع األسلوب الوارد في صدر البيت األول ؟ وّضح غرضه البالغي. -2

 ما نوع الصورة البيانية في صدر البيت السادس؟ اشرحها وبيّن أثرها البالغي. -3

 بديعيا .وبين أثره في المعنى.د من النص محسنا حدّ  -4

ده وبيّن عائده ،ودوره في ، حدّ  "يُفاب به العاني"ورد ضميرا في قول الشاعر  -5

 المعنى.
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