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 :أوال : النص
 الصبُر إذ ذاك الزمي لنَيل العُلـى و  ***    وُخضُت الفَيـافي فَْدفَدا بـعد فَْدفدِ 1 .

 *** نُراقب نجم الُصبح في ليـل عاتِـم  و كم ليلة بتْنا على الجْدب و الطوى  .2
ـاٍل أغرَّ ُمـَحجّ  .3  *** مديِد الُخطى لم يخَش َصعَب الَصالِدم  ـلــــــــــعلى متـن َصهَّ
 إذا طـالت عظـام الـهزائم *** مفـرِّ     مكّرٍ بيوم الحرب ال يشتـكي الَونَى  .4
 *** أسود الَوغى من كـل ليـث ُضباِرم   ـم ــــرجاٌل إذا جاَش الَوطيـُس تراه .5
 *** فكان على األعـداء كـّر الـهزائم    نطاِرد فيها الخيل بالخيـل مثلـها  .6
 ـادم*** و هـذا قتيل في ُعَجـاج المصَ    ى ـــــــفهذا أسيـر َصفَدتْـه يد الوغـ .7
 *** و كانت على األعداء ُشـؤم الذمائم  ا ـــفكانوا إلى الطير الغَشيم فرائـس .8
 *** رجعنا بعون الله نحــو المعاِلـــم    و لما قضينا األمر في الحرب منهم  .9

 *** كما ذكرت في الـجفر أهل المالحم   دخلت تلمسان التي كنت أرتجـي  .10
 *** إلى بابنا تبغـي التمـاس المــكارم  ُمـطيعةفصارت ملوك األرض تأتي  .11

                                                        
 أبو حمو موسى الزياني

ل:  :بياض في قدم الحصان/ فدفد:األرض المستوية/الطوى:الجوع/ عاتم:شديد السواد/محجَّ
الصالدم:الدابة قوية الحوافر/الونى:الضعف/الوطيس:الحرب/ضبارم:صفة األسد/صفدته:قيدته/عجاج:غبار الحوافر 

 .المصطدمة
 

 نقط) 08: ( البناء الفكريأ / 
 استعان في مهمته؟ ج الشاعر مجتازا الفيافي؟ و بملماذا خر.1
 وهل  حقق غايته من هذه المعركة؟ علل. . بم افتخر الّشاعر؟2
 .إلى إي مدى يعكس النص واقع الشعر العربي في عهد الزيانيين؟ علل.3
 ؟ اذكر مؤشرين له.ما نمط األبيات  .4
 

 نقط) 06( :البناء اللغويب / 
 مطيعة "ـــــ أعرب كلمة "  كّر. يخشى،   نراقب،  بتنا،   حدد مصادر هذه األفعال مع التعليل:ــــ   .1
 .حدد الصورة البيانية التي تضمنها البيت الخامس.اشرحها مبينا أثرها في المعنى .2
 ما نوع األسلوب في البيت األخير وما غرضه البالغي؟ .3
 ــ   ما عالقة البيت األول بآخر بيت في القصيدة ؟4
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 نقط) 06: (الوضعية اإلدماجيةثانيا: 

 لِ كجلمود صخر حطهُ السيل من عَ        *         ِمَكّر ِمفّرٍ ُمقبِل ُمدبَر معا  قال امرؤ القيس:
 حدد البيت الذي يبدو فيه الشاعر متأثرا بهذا القول ، و ما هي المزية التي يريد الشاعران التأكيد عليها؟. 1
 ل.. هل الشاعر أبو حمو موسى مقلد المرئ القيس على مستوى األلفاظ والوزن؟ علّ  2
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