
 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
  مسلم محمد المزدورثانوية                                          مديرية التربية لوالية البويرة                

 2019ماي  19                                                     انات الفصل الثالث للسنوات الثانيةامتح
  لغات أجنبية الشعبة : 

 سا 02المدة :                                       آدابها           اللغة العربية و اختبار يف مادة : 
 النص:
 ، وقد توفروا على تلمس الجمال في األشياء المحيطـة بهـم .)تغنى شعراء الطبيعة ببالدهم(       

وإذا نظرنا إلى الجوانب الفنية في شعر الطبيعة فإن أول ما نالحظـه أن أوصـافهم للطبيعـة فـي هـذا 
كانت تقوم على عدة عناصر بارزة كان من أهمها الجري وراء الصـورة الطريفـة واإلكثـار مـن   العصر

لـى هـذه التشبيهات وذلك إلظهار مهارة الشاعر وبراعته في رسم مناظره وكـان مـن أثـر انصـرافهم إ
الناحية أن أصبحوا في وصـفهم للطبيعـة ال يتجـاوزون المرئـي الُمشـاهد فـي أغلـب األحيـان وظلـت 
المظاهر الطبيعية خـارج نطـاق ذات الشـاعر . حقـا إنهـم خلعـوا كثيـرا مـن الصـفات اإلنسـانية علـى 

الحركـة  ، وأضـفوا عليهـا كثيـرا مـن كبيـرةمناظرهم الطبيعية وبرعوا في تشخيص هـذه المنـاظر براعـة  
 والحيوية والنشاط .

ومن المالحظ في شعر الطبيعة هو اختالف نظـرة شـعراء العصـر للطبيعـة فنجـد الشـاعر ابـن سـعيد 
ينظر للطبيعة نظرة مترفة فيصورها ضاحكة فاتنة مترفة ونجد الرصافي يحب الطبيعة الجميلـة حـين 

ــه الــذي  قعــي يحــرص علــى نقــل ، فهــو فــي وصــفه للطبيعــة شــاعر وا )حرمــه(تكــون جــزءا مــن وطن
خصائص بيئته الجغرافية في شعر عذب جميل ويشترك ابن سهل مع ابن سعيد في وصفه المترف 
للطبيعة أما ابن "األبار" فبالرغم من انتاجـه الـوافر فـي شـعر الطبيعـة وطرقـه لكثيـر مـن موضـوعاته ، 

 ف بالمعنى العام.إال أن أوصافه في الغالب تقليدية ومعانيه مألوفة مكررة ، فهو شاعر وّصا
 145- 144من كتاب الشعر األندلسي فوزي عيسى ص                                                      
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ب الفنية فيجوانب الفنية في ش
ة عناصر با عدة عناصر بارزةك

 الشاعر وارة الشاعر وبراعته
ة ال يتجـاوطبيعـة ال يتجـاوزون

 . حقـا إنهـم خعر . حقـا إنهـم خل
    كبيكبيـرةر براعـة نـاظر براعـة  

caصـر للطبيعـةلعصـر للطبيعـة فنج
ي يحب اصافي يحب الطبيعة

ــي يحــرصقعــي يحــرص ععر وا
د في وصفه اعيد في وصفه المتر

 موضـوعاته مـن موضـوعاته ،
عام.
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 األسئلة :
 نقاط 10ــــري : ـأوال : البنــــــــــــــــــــاء الفكــــــــــــ

 المقصود به ؟وما ما الموضوع الذي يعالجه الكاتب في نصه ؟  -1
 حددها. .كانت أوصاف الشعراء لطبيعتهم تقوم على عدة عناصر  -2
 ت من النص ابّين من خالل النص نظرة الشعراء للطبيعة . موضحا ذلك بعبار  -3
 ا فيه.و اذكر شاعرين اشتهر يتفوقون في هذا المجال؟ما هي األسباب التي جعلت شعراء بالد األندلس  -4
 النمط الذي استخدمه؟ علل ذلك. كاره .فماهوالكاتب على طريقة معينة لعرض أف اعمتد -5
 .لخص النص محترما تقنية التلخيص -6

 نقاط 06ثانيا : البنـــــــــــــــــــاء اللغــــــــــــــــــوي : 
قوسـين إعـراب جمـل: (تغنـى  أعرب ما تحته خط في النص إعراب مفردات:( العصر ، كبيرة) . ومابين -1

 شعراء الطبيعة ببالدهم)، (حرمه).
: أن أوصــافهم للطبيعــة فــي هــذا العصــر كانــت تقــوم العامــل فــي قولــه تأنيــثبــّين ســبب جــواز أو وجــوب  -2

 تمر بك األبطال كلمى هزيمــة. على عدة عناصر، وفي قول الشاعر:
 ما نوع األسلوب الغالب في النص ؟ ولماذا ؟ -3
 "الجري وراء الصورة الطريفة واإلكثار من التشبيهات" صورة بيانية اشرحها مبينا سر بالغتها . قول الكاتب:في  -4
 .اكتب البيت التالي كتابة عروضية وحدد قافيته وبحره  -5

 يا بالدي يا بالدي، حدِّثـي       عن بطوالٍت مع األيّام ُتْذكـرْ 
 نقاط 04االدمـــــاجية :ثالثا : الوضـــــــــــــــعية 

خالل مشوارك الدراسي لهذه السنة تعرفت على العصر الذهبي لألدب كما تطرق إلى األدب في المغرب 
 العربي وبالد االندلس .

أشهر  برزااكتب فقرة تتحدث فيها عن أهم االمور التي رسخت في ذهنك حول ما درسناه هذه السنة م
 بك وأفضل األبيات التي تحفظها . االشعراء الذي مرو 

 انتهى الموضوع                                                          
 2من  2صفحة 
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نبّين من خاللن من خالل النص
ألسباب التيهي األسباب التي جع

ب على طريقةكاتب على طريقة معي
 تقنية التلخحترما تقنية التلخيص

ننقاط0066ي : ـــــــوي : 
عراب مفرص إعراب مفردات:(

: أن أو: أن أوصفــي قولــهمــل فــي قولــه
 كلمى هزيمـطال كلمى هزيمــة.

ات" صورة بيانيةشبيهات" صورة بيانية

 األدب في المغرى األدب في المغرب

أشهر 
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  2019لغ 2  الختبار الفصل الثالثاإلجابة النموذجية  العالمة
 مجّزأة المجموع 
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 نقاط) 10الفكري( أوال: البناء 
 الموضوع الذي يعالجه الكاتب هو شعر الطبيعة في بالد األندلس وخصائصه الفنية  -1

 والمقصود به هو الذي يتخذ من عناصر الطبيعة الحية والصامتة والمصطنعة موضوعا له 
 مالحظة: يقبل أي تعريف آخر له نفس المعنى مع العريف المذكور

 عتهم على عدة عناصر وهي: تقوم أوصاف الشعراء لطبي -2
 الجري وراء الصورة الطريفة  -
 االكثار التشبيهات  -
 على المرئي الذي ُيشاهد بالعين  التركيز -
 تشخيصها بصفات االنسان  -
 اضافة الحركة والحوية لعناصر الطبيعة  -
فاتنة تختلف نظرة الشعراء لطبيعتهم فهناك ابن سعيد ينظر نظرة مترفة فيصورها ضاحكة  -3

 مترفة أما الرصافي فيصفها وصفا واقعيا اما ابن االبار فقد كانت اوصافه تقليدية ..
 ت من النص بما يناسب كل شاعر االتوضيح بعبار 

األســـباب التـــي جعلـــت شـــعراء االنـــدلس  يتفوقـــون فـــي هـــذا المجـــال هـــو جمـــال طبيعـــة  -4
في هذا الجال ابن خفاجة  ارو تهشعراء الذي اشاألندلس واحتوائها  على مناظر خالبة ومن ال

 وابن سهل  ابن هانئ لسان الدين الخطيب ابن زيدون...
النمط الذي اعتمده الكتاب هو النمط التفسيري ألن الكاتب في صدد تبين خصائص   -5

ت اتوظيــف عبــار شـعر الطبيعــة ومـن خصائصــه: طــرح قضـية /توظيــف أدوات الشــرط والتوكيـد 
 نالحظ ..المالحظة والمعاينة مثل مالحظ 

 يكتفي بذكر مؤشرين فقط  :مالحظة
التلخــيص: المحافظــة علــى ســالمة المضــمون ، ســالمة اللغــة والتركيــب المحافظــة علــى  -6
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صاف الشعراءم أوصاف الشعراء لطبي
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 نقاط 06ثانيا: الناء اللغوي: 
 اإلعراب: إعراب مفردات  -1

 مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخرهالعصر : بدل من اسم االشارة 
 كبيرة : صفة منصوبة وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

 محل الجمل:
 جملة ابتدائية ال محل لها من االعراب (تغنى شعراء الطبيعة ببالدهم)

 جملة صلة الموصول ال محل لها من االعراب. (حرمه) 
 سبب جواز او وجوب تأنيث العامل: -2

 الفعــل تقــوم وجــوب /  أن أوصــافهم للطبيعــة فــي هــذا العصــر كانــت تقــوم علــى عــدة عناصــر

 الفاعل ضميرا عائدا إلى جمع تكسير لمذكر غير عاقل
 الفاعل جمع تكسير لمذكر العامل تمر جواز ألن   تمر بك األبطال كلمى هزيمــة

فـي صـدد االخبـار ري ألن الكاتـب نوع األسلوب الغالب على الـنص هـو األسـلوب الخبـ -3
 وتوضيح مميزات شعر الطبيعة .

اسـتعارة  الجري وراء الصورة الطريفـة واإلكثـار مـن التشـبيهات" ة في قوله :ينياالصورة الب -4
مكنيـة حيـث شـبه الصـورة بكــائن حـي ُيجـرى وراءه فحـذف المشـبه بــه وتـرك قرينـة تـدل عليــه 

 وهي الجري بالغتها تشخيص األمور المعنوية في صورة محسوسة 
 العروض: -5

 يا بالدي يا بالدي، حدِّثـي       عن بطوالٍت مع األيّام ُتْذكـرْ 
/0//0/0 /0//0/0 /0//0       /0//0/0 /0//0/0 /0//0/0 

 بحر البيت الرمل 
 ْذكـرْ ت 0/0/قافيته:
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 نقاط 04الوضعية االدماجية: 
 التحدث عن أن اهم االمور التي ميزت االدب في العصر العباسي 

 ذكر ابرز الشعراء 
ــرز  التحــدث عــن اهــم االمــور التــي ميــزت األدب فــي بــالد المغــرب وبــالد األنــدلس وذكــر اب

الشعراء 
 شاعر من الشعراء المدورسين  أليذكر بيت او بيتن 

20  المجموع
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(تغنى شعراء(تغنى شعراء الط
جملة صجملة صلة اه)(حرمه)

 جواز او وجسبب جواز او وجوب
طبيعــة فــي هــذا العم للطبيعــة فــي هــذا الع

لى جمع تكسئدا إلى جمع تكسير ل
العامل تمالعامل تمر ج  مــة هزيمــة

نص هـو األلى الـنص هـو األسـلوب

صورة الطريفـةء الصورة الطريفـة واإل
حـذف المشـبهوراءه فحـذف المشـبه
 محسوسة صورة محسوسة 
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