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الشعبة  :علوم جتريبية و تقين رياضي و تسيري واقتصاد

المدة 02 :سا

اختبار في مادة :اللغة العربية وآداهبا
النص:

كانت موقعة العقاب (سنة 609ه) سببا رئيسا في ان دثار عق د انن دلف فق د أ ح الطري بع داا مفتوح ا أم ا
النصارى الج تء لل ا انء ء الممزق ة وس رعان م ا أخ ات الم دن انندلس ية لتس اقف فس قطت يء بيلة وبلنس ية
وقرطبة وغيراا من المدن انندلسية .

ووق د (أذك ت ا ان المحن ة) لوع ة الش عرا (،واس تثارت ق رائحه )  ،فبك وا م دنه بك ا ح ارا ،ولفجع وا عل
ياعها ،ووصفوا ما أصابها عل أدي أع دائها م ن خ راب ول دمير وم ا لح بناله ا م ن ص نوض الع ااب و روب
الال والهوان وجروا يل غايته في ااا الضرب من الرثا حت صار فنا أصيء لميزوا به.

ولنقس م راثيه يل

ربين  ،فهن ا م راء ف ي رث ا جزي رة انن دلف عام ة وان ا م راء أخ رى لتن اول الم دن

انندلسية فمن النوع انول قوله يبرااي بن فرقد من قصيدة طويلة في رثا انندلف:
 -1وكان

ت رباط

ا نا

ل التق

 -2وكان ت ء ج ف ي حل و الع دى

فع

ادت مناط

ا نا

ل ال

وثن

فن

ح له

ماله

ا مح

تجن

والشاعر في رثائه لجزيرة انندلف يصدر عن ءعور وطني عمي  ،فنجد في رثائه صورة الوطن ان  ،أو الجزيرة

بمعنااا العا  ،فه و يبكيه ا ب دموع ح ارة  ،ويب دوا ف ي ص ورة العاء ال اي فق د حبيبت ه يل غي ر رجع ة ف ل ط ول
عم رن ين دبها ويبكيه ا ،ونح ف كم ا ل و أن قطع ة غالي ة ق د انتزع ت م ن جس دن يض اض يل ذل ا أن الش اعر ك ان
ءااد عيان يرصد ما يجري أمامه بدقة ويصف مدينته وصفا يمتزج بالحسرة وانل عل

ياعها.

وح ي ت ( بلنس ية ) ب زاد واف ر م ن رث ا الش عرا ويرج ا الس ب ف ي االكث ار م ن رث ا بلنس ية يل وج ود ع دد م ن
أك ابر الش عرا والكت اب المعاص رين ال اين ء هدوا المحن ة م ن أبن ا بلنس ية ذاله ا وق د أح دء س قوط بلنس ية
و ياعها نهائيا سنة 236ا دويا اائء في نفوس أبنائها وقد أءار ابن الخطي يل ذلا فق ال وك ان ال رع عل
المسلمين في أخا بلنسية ع يما والخط فيها أليما .

من كتاب الشعر انندلسي فوعي عيس
صفحة  1من 2

ط  - 1بتصرض -ص 178يل 183
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انسئلة
أوال :البن ا الفك ري 09 :نقاط

 -1ما المو وع الاي طرحه الكال ؟ و ح بعبارات من النص
 -2ما الاي حدء بعد موقعة العقاب؟ وماذا نتج عنها؟

 -3ما اي أقسا الرثا حس ما ورد في النص؟ وأي قس لران انقرب للتعبير عن اان المحنة؟ و ح
 -4مااي خصائص ااا الفن ؟ بين ذلا من النص

 -5لماذا ح يت بلنسية بزاد وافر من رثا الشعرا ؟

 -6قس النص وحدد فكرله العامة وانفكار انساسية.

ثانيا :البن ا اللغ وي 07 :نقاط

 -1عل من يعود الضمير الواو والها في قوله :ولفجعوا عل

ياعها وما دورن في النص؟

 -2بين حالة لننيث العامل ما ذكر السب في الجمل التي بين قوس ين ف ي ال نص( :أذك ت ا ان المحن ة)،

(واستثارت قرائحه ).

 -3أع رب يع راب لفص يليا لف ة :بك ا و ح ارا ف ي ال نص.وأع رب م ا لحت ه خ ف ف ي الجمل ة التالي ة:

حباا المرأة المتمسكة بدينها.

 -4صغر انسما التالية ما ذكر وعنها :أال  ،محنة  ،أندلسي.

 -5حدد نوع الصورة البيانية في قوله ويبدوا في صورة العاء الاي فقد حبيبته يل غير رجعة ف ل ط ول
عمرن يندبها ويبكيها مبينا أثراا في المعن .

ثالثا :ال و عية اإلدم اجية  04 :نقاط

ولاا  . . . .و ينما
"الرثا من الفنون التقليدية ،غير أن ُءعرا انندلُف ل يق ُفوا بهاا الفن عند حد رثا م ُ
مفهومه وذلا برث ا ُم ُدنه " . . .
ن راا َّ . . .
يتوسعُون فيه و يُطوُرون ُ
المطلوب :انطءقا من اان الفكرة و اعتمادا عل ما درست اكت فقرة لبين فيها مفهو الرثا و أسباب
لطورن في انندلف و أا خصائصه موظفا صيغة للمبالغة وفعء من أفعال المدح.

بالتوفي
صفحة  2من 2
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ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

ﳏﺎور اﳌﻮﺿﻮع

 -1اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﻃﺮﺣﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ ﻧﺼﻪ ﻫﻮ ﻇﻬﻮر ﻓﻦ رﺛﺎء اﻟﻤﺪن ﻓﻲ اﻷﻧﺪﻟﺲ وأﻗﺴﺎﻣﻪ وﻳﻈﻬﺮ
ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻮﻟﻪ :اﻧﺪﺛﺎر ﻋﻘﺪ اﻻﻧﺪﻟﺲ  ،ﺳﻘﻮذ اﺷﺒﻴﻠﻴﺔ وﺑﻠﻨﺴﻴﺔ ...
اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻜﺮي

 -2اﻟﺬي ﺣﺪث ﺑﻌﺪ ﻣﻮﻗﻌﺔ اﻟﻌﻘﺎب اﻧﺪﺛﺎر ﻋﻬﺪ اﻻﻧﺪﻟﺲ وﺳﻴﻄﺮة اﻟﻨﺼﺎرى ﻋﻠﻴﻪ وﺗﺴﺎﻗﻄﺖ اﻟﻤﺪن

اﻟﻌﻼﻣﺔ
ﳎﺰأة
ّ
2×0,5

اﺠﻤﻟﻤﻮع

2×0,5

اﻻﻧﺪﻟﺴﻴﺔ  ،وﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻇﻬﻮر ﻓﻦ رﺛﺎء اﻟﻤﺪن
 -3أﻗﺴﺎم اﻟﺮﺛﺎء ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻨﺺ :
 ﻗﺴﻢ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ اﻟﺮﺛﺎء ﻟﻸﻧﺪﻟﺲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻗﺴﻢ ﻛﺎن اﻟﺮﺛﺎء ﻓﻴﻪ ﻳﺨﺼﺺ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪن اﻻﻧﺪﻟﺴﻴﺔواﻟﻘﺴﻢ اﻟﺬي ﻧﺮاﻩ اﻷﻗﺮب ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻫﻪ اﻟﻤﺤﻨﺔ ﻫﻮ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻨﺎول رﺛﺎء ﺑﻼد اﻻﻧﺪﻟﺲ

2×0,5

 09ن

01

ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﺘﺤﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺪﻧﻬﺎ ..
 -4ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬا اﻟﻔﻦ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻨﺺ:
 -ﺗﺒﻴﻦ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻌﻤﻴﻖ

3×0,5

 اﻟﺒﻜﺎء ﺑﺤﺮﻗﺔ اﻣﺘﺰاج اﻟﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﺤﺴﺮة واﻻﻟﻢ -5ﺣﻈﻴﺖ ﺑﻠﻨﺴﻴﺔ ﺑﺰاد واﻓﺮ ﻣﻦ رﺛﺎء اﻟﺸﻌﺮاء ﻟﻮﺟﻮد ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء واﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﺷﻬﺪوا

01

ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺤﻨﺔ ﻣﻦ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ
 -6ﺗﻘﺴﻢ اﻟﻨﺺ :
اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ :ﻇﻬﻮر ﻓﻦ رﺛﺎء اﻟﻤﺪن ﻓﻲ اﻻﻧﺪﻟﺲ

0,5

اﻷﻓﻜﺎر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ:
 -1أﺳﺒﺎب ﻇﻬﻮر ﻓﻦ اﻟﺮﺛﺎء ﻓﻲ ﺑﻼد اﻻﻧﺪﻟﺲ
 -2أﻗﺴﺎم رﺛﺎء اﻟﻤﺪن ﻋﻨﺪ اﻻﻧﺪﻟﺴﻴﻴﻦ

4×0,5

 -3ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻓﻦ رﺛﺎء اﻟﻤﺪن
 -4اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺸﻌﺮاء ﺑﺮﺛﺎء ﺑﻠﻨﺴﻴﺔ أﻣﺜﺮ ﻣﻦ أي ﻣﺪﻳﻨﺔ اﺧﺮى
 -1ﻳﻌﻮد ﺿﻤﻴﺮ اﻟﻮاو ﻓﻲ وﻗﻮﻟﻪ  :ﺗﻔﺠﻌﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮاء اﻻﻧﺪﻟﺴﻴﻴﻦ واﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ

2×0,5

ﺿﻴﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻼد اﻻﻧﺪﻟﺲ ودرﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﻜﺮار واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻧﺴﺠﺎم واﻟﻨﺺ.
 -2ﺳﺒﺐ ﺗﺄﻧﻴﺚ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎرﺗﻴﻦ :
)أذﻛﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺤﻨﺔ( ﺗﺄﻧﻴﺚ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺟﻮاز ﻻن اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﺆﻧﺚ ﺗﺄﻧﻴﺚ ﻣﺠﺎزي

2×0,5

)واﺳﺘﺜﺎرت ﻗﺮاﺋﺤﻬﻢ(.ﺗﺄﻧﻴﺚ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺟﻮاز ﻻن اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺟﻤﻊ ﺗﻜﺴﻴﺮ
اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻠﻐﻮي

 -3اﻷﻋﺮاب:
ﺑﻜﺎء :ﻣﻔﻌﻮل ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ آﺧﺮﻩ
ﺣﺎرا :ﺻﻔﺔ ﻣﻨﺼﻮﺑﺔ وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻬﺎ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ آﺧﺮﻩ

2×0,5

اﻋﺮاب ﻣﺎﺗﺤﺘﻪ ﺧﻂ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ :ﺣﺒﺬا اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺘﻤﺴﻜﺔ ﺑﺪﻳﻨﻬﺎ
ﺣﺒﺬا :ﺣﺐ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ ﻻﻧﺸﺎء اﻟﻤﺪح ذا اﺳﻢ اﺷﺎرة ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﻞ
رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ
اﻟﻤﺮأة :ﺑﺪل ﻣﻦ اﺳﻢ اﻻﺷﺎرة ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ اﻟﻀﻤﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ آﺧﺮﻩ
 -4ﺗﺼﻐﻴﺮ اﻷﺳﻤﺎء:
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2×0,5

07

أﻫﻞ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أ َُﻫ ْﻴﻞ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ﻓﻌﻴﻞ

3×0,5

ﻣﺤﻨﺔ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُﻣ َﺤ ْﻴﻨﺔ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ﻓﻌﻴﻞ

أﻧﺪﻟﺴﻲ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أُﻧَـ ْﻴ َﺪﻟُﺴﻲ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ﻓﻌﻴﻌﻞ

 -5ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ :وﻳﺒﺪو ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﻌﺎﺷﻖ اﻟﺬي ﻓﻘﺪ ﺣﺒﻴﺒﺘﻪ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ رﺟﻌﺔ

1,5

ﻓﻈﻞ ﻃﻮل ﻋﻤﺮﻩ ﻳﻨﺪﺑﻬﺎ وﻳﺒﻜﻴﻬﺎ"
ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺗﺎم ﺣﻴﺚ ﺷﺒﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻻﻧﺪﻟﺴﻲ اﻟﺬي ﻓﻘﺪ وﻇﻨﻪ ﺑﺎﻟﻌﺎﺷﻖ اﻟﺬي ﻓﻘﺪ ﺣﺒﻴﺘﻪ
اﻟﻤﺸﺒﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺿﻤﻴﺮ ﻣﺴﺘﺘﺮ واﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ اﻟﻌﺎﺷﻖ اداة اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﺻﻮرة وﺟﻪ
اﻟﺸﺒﻪ اﻷﻟﻢ
أﺛﺮﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺼﻮرة إﻟﻰ ذﻫﻦ اﻟﻘﺎرئ وﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﻌﻨﻰ
ﺛﺎﻟﺜﺎ  :اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻻدﻣﺎﺟﻴﺔ:
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻦ اﻟﺮﺛﺎء أﺳﺒﺎب ﺗﻄﻮرﻩ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻻﻧﺪﻟﺲ ذﻛﺮ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﺗﺰﻳﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮبﺳﻼﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ واﻟﻠﻐﺔ

01ن
01ن
01ن

04ن

01ن

اﺠﻤﻟﻤﻮع
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