مديرية التربية لوالية ادرار
ثانوية قرين بلقاسم تامست

التاريخ2102/01/22:

الشعبة :الثالثة آداب وفلسفة

المدة  :ساعتان

قال الشاعر :
 /1قف بالركاب فهذا الربع و الدار *** الحت علينا من األحباب أنوار
 /2بشراك بشراك قد الحت قبابهم *** فانزل فقد نلت ما تهوى و تختار
 /3هذا النبي الحجازي الذي شهدت *** له بتقديمه رسل و أحبار
 /4هذا الحبيب الذي أسرى لخالقه *** ليال و قد ضربت بالليل أستار
 /5هذا الرسول الذي من أجله شهدت *** لنا على غيرنا فضل و آثار
 /6هذا الشريف الذي (سادت به مُضر) *** هذا الذي تربه كالمسك معطار
 /7هذا الشفيع الذي تـ ُرجى شفاعته *** للمذنبين إذا ما اسودت النار
 /8بادر و سلم على أنوار روضته*** قبل الممات فال تشغلك أعذار
 /9يا أهل طيبة حل ربعكم قمر *** برُّ عطوف لفعل الخير أمّار
 /11يا خيرة الرسل  ،يا أعلى الورى شرفا *** قد أثقلت ظهري آثام و أوزار
 /11و أشغلتني ذنوب عنك مؤلمة *** أخاف تحرقني من أجلها النار
 /12فكن شفيعي لما ق ّدمت من زلل *** و من خطايا  ،فإن الرب غفّار
 /13صلى عليه إله العرش ما سجعت *** ورق و ما نفحت في الروض أزهار
 /14و آله و على أصحابه السعدا *** ما الح نجم و ما تنهل أمطار.
أ .البناء الفكري :
 – 1من الممدوح في النص ؟.وما غاية الشاعر من وراء ذلك؟
 – 2حدد الصفات التي خص بها الشاعر ممدوحه؟ وما الحادثة التاريخية التي تضمنها البيت الرابع؟
 – 3بم يذكرك مطلع القصيدة ؟ وهل يعتبر ذلك مظهرا من مظاهر التقليد ؟ وضح؟
 – 4ما النمط الغالب على النص ؟ علّل؟ مبرزا مميزاته؟
 5ـ قسم النص باعتبار معانيه وضع فكرة لكل مقطع؟ ولخصه بأسلوبك الخاص؟
 6ـ بعض االبيات تم حذفها لالختصار .هل اثر الحذف واضح ؟ عالم يدل ذلك؟
ب .البناء اللغوي والف ّني
 1استخرج من النص االلفاظ التي تندرج ضمن حقل (المدح والثناء)
 – 2اعرب ما تحته خط اعراب مفردات وما بين قوسين اعراب جمل؟
 – 3حدد معاني حروف الجر في قوله( في الروض /كالمسك /على أصحابه )؟
 – 4استخرج من البيت األول محسن بديعي ؟ واذكر نوعه واثره البالغي ؟
 – 5قطع البيت األول عروضيا ؟وسم بحره ؟وحدد القافية ونوعها؟
التقويم النقدي لل ّنصّ :
تحدث عن أسباب شيوع المديح النبوي في عصر الضعف واالنحطاط .؟
واذكر اهم اعالم هذا الفن على مر العصور؟
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نموذج اإلجابة وسلّم التنقيط
حماور املوضوع

اليناء الفكري

عناصـ ـ ـر اإلجاب ـ ـ ـ ـ ـة
للرسول – صلّى اهلل عليه وسلّم – جبابي،ن اما :
اهتم الشاعر يف معرض مدحه ّ
ّ –1
النيب –صلّى اهلل عليه وسلّم -بأفضليته نب،ن اخللق
خص ّ
أ – اجلابب الديين:فقد ّ
الشاعر ّ
متسك بسنّته جنا.
يف الييت الثاين.وهو الوحيد الذي يشفع للخلق يف الييت الرابع َ
.م نن ّ
صيور على اجلوع قنوعٌ مل تفتنه ال ّدبيا عن ال ّدعوة إىل ربّه.
كما أبّه َوِرعٌ متعيِّ ٌد
ٌ
ب – اجلابب اخللقي:كامل اخللق ال عيب وال بقص فيه .كرمي اخللق هب ُّي الطّلعة
الشمس واليدر واليحر يضاهيها كلّها مبا تياهت به –صلّى اهلل
جو ٌاد مبا امتلك هو ّ
عليه وسلّم. -
ص باعتيار معابيه :
 – 2تقسيم النّ ّ
الرسول –صلّى اهلل عليه وسلّم -نب،ن اخلَنل ِق .
 القسم ّاألول  :]5←1[:مكابة ّ
 القسم الثاين :]8←6[:إعراض عن ال ّدبيا وإقيال على اهلل .اخلَنل ِق .
مجال اخلَنل ِق وَكَرُم ن
 القسم الثالثُ :]14←9[: – 3تلخيص معاين األبيات يف ستة أسطر:
حملمد-صلى اهلل عليه وسلّم -الذي مت ّكن من
استهل الشاعر قصيدته بذكر حيّه ّ
ّ
ِ
بيب مكابته َسنيَّة
بفسه وملك عليه شغاف قليه .وال مندوحة للشاعر ممّا حصل مع ٍّ
وطلعته هبيّة.سيّد اخللق وشفيعهم دعا إىل اهلل فأخلص وصلّى وصام وصرب وأقيلت
فردها ِجبَلَ ٍد فاستربأ لدينه وعرضه.
عليه ال ّدبيا ّ
عرج الشاعر على ذكر صفاته –صلّى اهلل عليه وسلّم -اخلَلقية واخلُلُ ُقية فأوجزها
مثّ ّ
الزهر وهباء اليدر.
يف كمال احلسن وكرمي اخلُلُق.بور يسطع ّ
كالشمس يف عيق أريج ّ
سخي كاليحر حازم كال ّدهر – صلّى اهلل عليه وسلّم . -
ٌّ
 – 4النمط الغالب على النص هو النمط الوصفي.
الشاعر تقدمي
 التّعليل :القصيدة وصف ملكابته –صلّى اهلل عليه وسلّم -وقد حاول ٍّ
احلسيّة.
السامع من خالل وصف خارجي تناول صفاته ّ
صورة صادقة للقارئ و ّ
و وصف داخلي مشل ما ابطوت عليه سريرته –عليه الصالة والسالم -من سجايا
محيدة .وقد استعان الشاعر يف عرضه هذا بالتقرير كما حصل يف الييت الثاين كما
وظّف مجنلَةً من التشييهات يف األبيات. 14 13 12 11 11 :
 النقد :يتّسم الوصف يف األدب العريب القدمي بالسطحية فيكتفي عادة بالرتكيز علىمعامل املوصوف اخلارجية مثلما حصل يف هذه القصيدة ويعجز عادة عن الغوص يف
أعماق املوصوف الستجالء خياياها وسرب أغوارها .وقد استفاد األدب احلديث من
العلوم املستحدثة يف حتقيق هذه األغراض وهي :علم النّفس وعلم االجتماع .

 – 1اإلعراب:
 -سرى :فعل ماض ميين على الفتحة املق ّدرة على األلف للتّع ّذر.
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اليناء اللغوي
و الفين

طيف :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره .
 ُنِ
مثّن .
جره الياء ألبّه ّ
الكوب،ن :مضاف إليه جمرور وعالمة ّ
جره الكسرة املق ّدرة على الياء للثقل .
 النّاهي :مضاف إليه جمرور وعالمة ّ أهوى  :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املق ّدرة على األلف للتّع ّذروالفاعل ضمري مسترت تقديره " أبا " .
الشاعر أ نن يظهر املكابة
األول َوقن ٌع ٌّ
خاص أراد به ّ
 – 2لضمري املتكلّم " أبا " يف الييت ّ
اليت جيب على اليشريّة كلّها أ نن تُ ِكنَّهُ له .
ص هي :
 – 3مظاهر التقليد يف النّ ّ
 موضوع القصيدة ليس باملستحدث. سيق الكثري من الشعراء اليوصريي إىل معاين القصيدة . االكتفاء بالوصف اخلارجي دون الغوص يف مكنوبات النّفس . االعتماد على ّقوة الكلمة يف التّعيري عن املعّن .الصور الييابية وخاصة منها التشييه .
 اإلكثار من ّ إعتماد اليناء التّقليدي للقصيدة ( عروضيا ) .ص هو اخلربي أل ّن الشاعر يف معرض إخيار و وصف
 – 4األسلوب الغالب على النّ ّ
وتقرير للحقائق .
 – 5أسلوب الييت احلادي عشر هو :
يب
 األسلوب اإلبشائي صيغته التّعجب وغرضه األديب املدح و ّالرفع من شأن النّ ّ
 صلّى اهلل عليه وسلّم . -ص هي :التشييه .ومن أمثلة ذلك:
 – 6الصورة الييابية األكثر استعماال يف النّ ّ
 الييت  11و الييت . 12الزهر يف
 فقد شيّه الشاعر الرسول –صلّى اهلل عليه وسلّمّ -بالشمس يف ضيائها و ّ
مجاله واليدر يف سنائه واليحر يف كرمه وال ّدهر يف حزمه .
 – 7العروض :
س تَظن َهر لِنل َعنيـنَـ ن ِ
ف ِم نن أ ََمـ ِم
،ن ِم نن بـُ ُع ِـد
صغِ َريةً َو تَ ِكلُّ الطَّنر َ
َ
 كالش نَّم ِ ُ
 ك نش َش نم ِصغِ َريتَ نن َوتُ ِك نل لَطنطَنرفَ ِم نن أ ََممِ ني
س تَ نظ َهُر لِ نل َعنيـنَـنينِ ِم نن بـُ ُع ِد نن
َ
1/// 1//1/1/ 1/// 1//1//
 1/// 1//1/1/ 1/// 1//1/1/متفعلن فعلن مستفعلن فعلن
 مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن حبر الييت هو :حبر اليسيط . قافيته هيِ :منأ ََممِ ني ( ) 1///1/ بوع القافية  :مطلقة . -اجلواز الشعري هو :بـُ ُع ٍد حتريك الساكن وأصلها :بـُ نع ٍد .

التقومي النّقدي للنّص :
 -من خالل تتيع وحدات القصيدة بلمس تناسقا ب،ن اختيار الشاعر للصور الييابية
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التقومي النقدي

الرسول –صلّى اهلل عليه
وب،ن حالته النفسية ألبّه شديد حيه وعظيم وجده بشخص ّ
بكل شييه له يف اخلُلُق فراح يعدد املشيّهات
وسلّم -وهذا ما جعله ال يكتفي ّ
حممد
الرمحة ّ
بيب ّ
ويرصفها على قدر أامّيتها ليظهر ما جتيش به بفسه من مشاعر حنو ّ
-صلّى اهلل عليه و سلّم. -
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