
 ثانوية : الـعربي بلـخير فرندة  السنة الدراسية : 22019/ 22018

عندما أرسلـه أهل مدينة بلنسية مع  النــص :قال الشاعر ابن األنبار األندلسي مخاطبا أمير الدولة الحفصية بتونس
أثناء حصارها من طرف اإلسبان وفد

1 – أدرك بخيلــك خيــــل هللا أندلســــــــــا                     إن السبيـــل إلى منجاتـــــها درســـــــــــا

ـــــاـلنصر ملتمســــز اــنك عـــفلم يزل م         لها من عزيز النصر ما التمست            وهب  – 2

ــــاـمســــى جــدهــا تعســــوأ اتـحادثـياللـجزيــرة أضحــى أهلهــا جــــــــزرا                      لل -3

ــــــاـــيعود مأتمهـا عند الـعـدى عـرســـــ                     ة إلـمـــام بـائـــقـــــــةــفــي كــل شـارق -4

ــاــوفــي بلنسيـــة منــهـــا وقرطبـــــــــــة                     مـا ينســف النفـــس أو ينـزف الـنفســ -5

6- مـدائـــن حلهــــا اإلشــراك مـبتسمـــــا                      جـــذالن وارتحــل اإليـمــــان مبتئســــــــا

ـاـوصيرتهـــا الـعوادي العابثــات بـهـــــا                     يستوحش الطرف منـها ضـعف مـا أنســ -7

ــــا                     وللنــــــــــداء غــدا أثـناءها جـرســـــــــــاـياللمسـاجد عــادت للـعــدى بـيـعــــ -8

فائتــها                     مدارســا للمـثانـــي أصبحــت درســــــــــاــا إلــى استـجــاع ـي عليهـلـهفـ -9

ن جنينــاه بهـــا سلســــــــافأيــن عـــيش جنينــاه بهــــا خـضـرا                     وأيـــن غصــــ -10

مـحـــا محاسنــهـــا طــاغ أتيـح لـهــا                     ما نــام عن هضمـهـــا حينـــا وال نعســــا -11

ــــــاأ رجــاله مختلســــــــتطمالــم خاللهــا الجــو فامتــدت يــداه إلـــــى                     إدراك  -12

ولــــو رأى رأيـــة التوحيـــد مـا نبســــــا                     ـث منــــفرداــم بالتثليـــثــــر الزعــأك -13

أسئلــة:

الـبنــاء الفكري :

حزن كبير ، ما سببه ؟ دل على دلك بعبارتين.في قلب الشاعر _ 1

_ كـيـف أصـبح حال اإلسالم والمسلمين في مدن األندلس ؟2

سـتـقبل األندلسيون صباح كل يوم ؟_ كـيف يـ3

_ ما نوع الغرض الشعري الذي ينتمي إليه النص ؟وهل هو قديم أم جديد؟ 4

وآدابها  العربية  اللغة:    مادة  في  الثالثة  الفترة  اختبار المدة  الزمنية : 2 سا  المستوى::2 ع ت+ ت ر+ ت إ  

 الصفحة : 1/2
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–– أدر أدرك ب 11

لهالها منوهب  وهب  ––2

جزيــرة أضحياللـجزيــرة أضحــى أه

ـــرقــل شـارق ـة إلـمـــام بـة إلـمـــام بـائق

ــهـــا وقرطبــة منــهـــا وقرطبــــــــــ

هـــــا        ات بـهـــــا             om مـبتسمـــــا شــراك مـبتسمـــــا     

                ــــا                     و

             مدارســ                  مدارســ

ن     وأيـــن غص         وأيـــن غصــــ

ـام عن هضمـ ما نــام عن هضمـهـــا

ـــأ رجــالأ رجــاله مختطططــتطتطممالــم 

ة التوحيـــد مأيـــة التوحيـــد مـا نبس
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_ حدد نمط النص ،واذكر مؤشرين له مع التمثيل ؟5

البناء اللغوي :

_ أعرب ما تحته خط.1

_ في البيت السادس صورة بيانية ،استخرجها شارحا ومبينا بالغتها.2

_ على من يعود ضمير الغائب في األبيات األربعة األولى ،وما دوره في اتساقها؟3

_ استخرج أسلوبين إنشائيين،وحدد غرضيهما البالغيين.4

ن وبين أثرهما في المعنى._ استخرج من النص محسنين بديعيي5

الوضعية اإلدماجية :

الوضعية األولى :

قال الرسول صلى هللا عليه وسلم "الدين النصيحة" انطالقا من هذا الحديث تقدم إلى زميلك بالتوجيه والنصح وذلك 
من أجل التسلح بالعزيمة واإلرادة لتحمل أعباء الحياة موظفا بعض األسماء الممنوعة من الصرف .

الوضعية الثانية :

تحدث عن الوصف في الشعر األندلسي ،مبينا خصائصه مستشهدا ببعض ما تحفظه من الشعر مستعمال النمط 
المناسب .

 

2/2 : الصفحة بالتوفيق ****انتهى  
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_ في ا_ في البيت22

_ على من يعو_ على من يعود ض3

خرج أسلوبين إاستخرج أسلوبين إنشائ

 النص محسنينج من النص محسنين ب

/جية :
دين النصيحة "الدين النصيحة" انطال

عباء الحمل أعباء الحياة موظف

 مستشهدا ببعضئصه مستشهدا ببعض

eee

ssss

2as.ency-education.com




