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آدابها و بيةرالع اللغة ةّماد في السادس رضفال
 احدةو ةاعــــــــــس : دةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامل                                  آف  : وىتســــــــامل 
 :اسيةالدر السنة                 تبسبست . اهيميراإلب البشري يةثانو 
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 :  )ستميةرال لةالدو حكام من( هابوال عبد بن أفلح إلماما ل يقو  
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 راادقم الدر لذاك ريدي اســـــــــالن يف***  دــــــــــــأح وال لـــــــــــفض هـــــــــــــــل در مـــــــالعل
رااطوأ ذاك من قضى عبد مات ما  *** رعو ذوو لمــــع ذو اتــــم إن و يــــح
 رااكبأ و اــوحرَ  خاصهمـــــأش يكير  ***  رااثآ مــــــــــــــالعل لــــــــــــــــــــأله قىـــأب مـــالعل
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رااهسأ الليل أحيا و النهار امــــــــــــــص *** هداــــــــــــــــــجمت هللا ةـــــــــسن ابدــــــــــع نـــــــــــــــــــم
رااطخأ اهللا عند ظمــــــــــــأع لمــــــالع يف *** ليلته اتـــــــــــب لمـــــــع البـــــــــــط ولــــــــــيق
رااــــــــــــــــــــــــــــأخب هـــــــفي اــــــــينور النيب نـــــع *** قاطبة األعمال على لـــــــــــــفض مـــــللعل
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رااوز العلم لــــــــــــأهـــــب رمكأــــــــف لــــــفض  *** اهلمــــرح يف االــــــرج زورــــــت ىــــــــــــــــحت
 رااـــــــــــأقط و انازــــــــأح رضألا امهــــــمه *** معتسفا األغساق دجل على اصرب و
 راافسأ آلفاقا يف العلم إىل صل و *** احلةر وقف حالر لمـــــــالع إىل ددـــــــاش
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 رازاوأ و اــــــــــــــــــامـــــــــــــآث لدـــــــــــتق دــــــــــــــق و *** مقتصد غري اءرــــــــــم لـــــــــــلك اـــــــــعسَت 
 رااضحأ و وادــــــــــب هــــــــــب ائيرـــــــــــــت ال و *** رةخــــــــــــمف لهـــــــجتع ال هللا هـــــــــــــــــــــــــعلــاجو
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 ***كما العباد الأمو مــــبالعل ادــــــــيصط يصــــــطاد مقـــــــتنص بالبــــــاز أطيــــــــارا     12- 

   . كاسر طري : الباز - / ليال السفر : األغساق دجل -
  /شأنا : رااطخأ - / حاجات : رااطوأ - / مساء احبص : رااكبأ و حاوَر - : داتراملف رحش



  األسئــلة
  :ريكفلا البناء

1

  ؟ ذلك يدل َعالم و وعضوملا هذا ملعاجلة  دافعه ما . ستميةرال لةالدو حكام من الشاعر /
    .رةقف لكل رةكف ضعو اتفقر إىل النص قسم /
   ؟ شدهرأ َإالم و العلم طالب الشاعر حذر َّمم /
    . لصاحبه العلم مينحها اليت ايازامل النص خالل من حدد /
   ؟ الشاعر حسب علملا قيمة ما /
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   .داترمف ابإعر النص يف خط حتته ما ربعأ /
  :ويغللا البناء
1

   : (قياسية أم مساعية كانت إن مبينا التام بالشكل اضبطها و التالية األفعال مصادر هات /2
  . ) يصطاد , تقلد , صام , مات     
3

   .فهاوحر و قافيته بني و رهحب ِّسمو ولألا البيت قطع /
   .عهون بنيو بديعيا حمسنا النص من رجختسا /
   .حهاراشو عهانو بني . بيانية رةوس عشر الثاين البيت صدر يف /
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