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 08052017
ةالسَّنة الثَّانيآداب وفلسفة

تانساعاللُّغة العربيَّة وآدابها
 قال شاعر أندلسي:

 ـــــورـــــــــــلثُّغسـم اـــتبت يـفَ ِلثُْكِلَك كَ 
 ـاــــنهــفـر مــــــــــأبـاح الكُ  ُطُلْيــــِطـــَلة  
 ـرىــــــــــــهـا إيـوان كسالُ ـــــــفليس مث

 ــــدـــــــــــة بعيــــــــــــحسنـــــة مــــــمحصن
 بــــان صعـــيــال للد  ــمعقـ كُ ــم تــــأل

 ـــاـــــــا جميعهـــــا منهـــــوأخــــرج أهلَ 
 ــمــــــــــوعل نمــــــاإي ـانت دارَ ـــــــوك

 ـاة  ــــــصطفمُ  ـــر  ـــــــفـكُ  فعـادت دارَ 
 بـــــــــقلـ أيُّ  ـائُس مســــــاجـدها كنــ

 ـزنــاـــــاه حـــــــــــاه يا أسفـــــفيا أسفـــــــ
 ـاـوان إن  ـــــــــــــــنـا عن اإلخبْ لئـــن غِ 

 ها عليـمد كِ ابْ مضى اإلسالم فَ 

 ورـــــــــــــــــُثغـ ُسِبَيتْ سـرورا بعـد ما  
 ـرـيـــــــــــكبـ ــأ  ــذا نبـــ اهـا إنْ ــــــــمَ حِ 

 رـــــــــيدوالس   قُ ـــــــــــنَ رْ ـوَ وال منهـا الخَ 
 رــــــــيــــهــا عســــــــــاولهــا ومطلبـــــــــتن
 ــــرـــــــــــــــه كمـــــــا شـــــــــــــــاء القديلُ ل  ذَ فَ 

 ـريفصاروا حيث شاء بهم مص
 ـرــــــنـيمســــــــــت تُ طُ  يهـا التمعالمُ 

 ورـمــاألقد اضطربت بأهليـــــهـا 
 ـرـــوال يطـــــــــي ـــــــــرُّ قَ ـى هــــــذا يَ علــــ

 ـــــــــــــورهرت الدُّ ـــر  ــــــــــما تكـ ررُ ـ  كَ يُ 
 ــــــــورـــــــحضـــــــــــ وأشجـان   بأحــزان  

 ـرـــفما ينفي الجوى الدمع الغزيــ
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 األسئلة: -
 نقاط( 08) ي:البناء الفكر  -أ

 .ثالث عبارات تدلُّ على حزنهالن ص في قلب الش اعر حزن كبير ما سببه؟ استخرج من  .1
 ِبَم تتمي ز طليطلة؟ عي ن البيت الّدال على ذلك. .2
 ما الجرائم المرتكبة في حق  اإلسالم والمسلمين؟ .3
 علل.إلى أي غرض شعري تنتمي القصيدة؟  .4
 حد د الن مط الغالب على الّنص، واذكر ثالثا من خصائصه من النًّص مع الت مثيل. .5
 نقاط( 07) البناء اللُّغوي: -ب
 أعرب ما تحته خط في الن ص. -1
 عي ن نوع األسلوب في البيت الث الث وغرضه البالغي. -2
 استخرج من الن ص جناسا وطباقا وبي ن أثرهما البالغي. -3
 في العبارة التالية صورة بيانية، بي ن نوعها وأثرها البالغي: )َفاْبِك َدمًا(. -4
 :، وبي ن بحرهقط ع البيت التالي -5

 وُرب  ِجــــــد  جـــــــــــــر ه المــــــــزاح الفساد ضّده الصـــــــــالحإن  

 نقاط( 05) الوضعيَّة اإلدماجية: -ج
 سوريا من البلدان العريقة الت ي شهدت حضارة راقية.

عب ر عن شعورك بعد أن َتابعَت ما أصابها من دمار وخراب على أيدي أبنائها، موظ فا 
 واالستغاثة. أسلوب النُّدبة




