الجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الفئة المستهدفة :الثالثة/شعبة :آداب وفلسفة.

ثانويّة :محمد البشير اإلبراهيمي.

األول في اللغة العربية و آدابها
األول للثالثي ّ
الفرض ّ
سنـــــــــد:
ال ّ
قــــــــــــــال البوصيري
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ك أ ْم َتسْ ِـبيح
-1أ َمدا ِئ ٌح لِــــــــــــي فِي َ
-2ح ِّد ْثت أنَّ َم َدائِحي فِي المصطفى
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ك ما َغـــــ َف َر
َ
ْلوال َ
صحِيح
ارةٌ لِ
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َك َرما ً بك ِّل فضــــــــــيل ٍة َممْنوح
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-3إنَّ النبيَّ محــــــــمداً ِمــــنْ َربِّه
َّ
ضـــــــ َلَه َو َرجَّ ـــــــ َح َق ْـد َره
َّ-4للا َف ّ

َف ْل َي ْه ِن ِه ال َّت ْفــــــــضيل َوال َّترْ ِجيح
َطــــــــعْ نٌ عليه بها وال َتجْ ِريح

-5ر ْ
دت شها َد َته أنـــــــــاسٌ ما له ْم
َ
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ْ
ِيحة
-6ولقــد أتــــــى بالبيّنا ِ
صـح َ
ت َ

إنَّ ال َّشقِيَّ إلى الشقاء َجـــــموح
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ِين وأ ْن َكروا
َ -7ع َ
ـــــرفوه َمعْ ِر َف َة ال َيق ِ

لو أنَّ ناظِ َر َمنْ عصاه صـحيح

ون نب َّو ًة
َ -8ع
ـــــــــجبا ً لَهم لِم ي ْنكِر َ
َ

َث َبتــــــــَ ْ
ت َولم ي ْن َف ْخ بآ َد َم روح

األســـــــــــئلــــة
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أوال :البناء الفكري

-1ما الغرض الشعري الذي تنتمي إليه األبيات ،و في أي عصر.
-2قسم األبيات إلى وحدات فكريّة.

-3إالم يهدف الشاعر بمديحه للرسول صلى َّللا عليه وسلم؟
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-4ما النمط الغالب على النص علّل مع التمثيل له بمؤشرين.

-5أبرز أحاسيس و عواطف الشاعر من خالل هذه األبيات مع التمثيل.
ثانيا :البناء اللغوي.

-3ما نوع الصورة البيانية في عجز البيت السابع ،اشرحها و بيّن أثرها البالغي.
-4أعرب ما تحته خط اعرابا لفظيا.
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-2ما نوع األسلوب البالغي للبيتين األوّ ل و الثالث و ما غرضهما؟
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-1ألفاظ ال ّنص و عباراته عكست شخصية الشاعر ،وضح مع التمثيل.

ثالثا :التقويم النقدي.
استخرج مظهرا من مظاهر التقليد للشعراء القدامى على مستوى الشكل و المضمون ،ودل عليه مناألبيات مع الشرح.
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األول /السنة الثالثة آداب و ف لسفة
األول الثالثي ّ
اإلجابة النموذجيّة و سلّم التنقيط لمادة اللّغة العربيّة و آدابها للفرض ّ
عناصر اإلج

اب ة

العالمة

مجزأة

كاملة

أوال  :البناء الفكري :

s

1ن
5.0ن

ي.
1ـ الغرض الشعري الذي تنتمي اليه هذه األبيات هو المديح ال ّنبو ّ
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و كان ذلك في عصر الضعف و االنحطاط .
-2تقسيم األبيات إلى وحدات فكريّة:
1ن
1ن

(-)4-1فضل الرسول صلى هللا عليه وسلم و طلب شفاعته.
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(-)8-5كفر المشركون بالرسول صلى هللا عليه وسلم دون دليل .

1ن
1ن

-3يهدف الشاعر بمديحه للرسول صلى هللا عليه و سلم إلى طلب الشفاعة.
-4نمط ال ّنص وصفي ألنّ الشاعر في مقام تعداد خصال النبيّ صلى هللا عليه و سلم.
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-و من مؤشرات هذا ال ّنمط :

1.0ن

-الجمل االسميّة (نبي هللا،)....األحوال و النعوت(صحيحة ،مالهم طعن.)....

8ن
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-5أحاسيس و عواطف الشاعر من خالل هذه األبيات :

5.0ن
5.0ن

-1عاطفة التضرع و التوسل (لوالك ما غفر الذنوب.....مدائحي في المصطفى كفارة لي)....
-2عاطفة االعجاب و االعتزاز ( هللا فضله و رجح قدره...أتى بالبيّنات صحيحة)......
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ثانيا  :البناء اللّغوي :

-1ألفاظ ال ّنص و عباراته عكست شخصيّة الشاعر المحبة لإلسالم ،معتزة و فخورة بشخص ال ّنبي صلى هللا عليه و سلم
مثل (تسبيح ،كفارة ،الشهادة.)......

1ن
1ن

-2األسلوب البالغي للبيت األوّ ل انشائي بصيغة االستفهام غرضه التعجب .
-3الصورة البيانيّة في عجز البيت السابع (إلى الشقاء جموح)...

8ن
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و في البيت الثالث خبري غرضه المدح و الوصف.

1.0ن

2ن

كناية عن الشخص المندفع الذي ركب هواه و ال يمكن رده ،بالغتها تؤدي المعنى مصحوبا بالدليل باإلضافة إلى توكيد المعنى
و جماليته.

عرفوه :فعل ماض مبني على الضم التصاله بواو الجماعة ،و الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ،و
الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به.
ثالثا :التقويم النقدي.
ي يهتم بمدح الرسول صلى هللا عليه و سلم ،بتعداد صفاته الخلقيّة و الخلقيّة وإظهار الشوق له .
شعر المديح النبو ّّ
*مضمونا :قلد القدماء مثل حسان بن ثابت و كعب بن مالك و عبد هللا بن رواحة في اظهار خصال النبي صلى هللا عليه و
سلم ،و هو شعر صادق بعيد عن التكسب ،يهدف إلى اصالح ال ّناس و توجيههم ،يمتاز بوحدة البيت ورقة الشعور وحب
الرسول الكريم.
شكال :طغيان األلفاظ الدينيّة و الخلقيّة ،اإلغراق في البديع و الزخرف اللّفظي ،التقيّد بنظام الشطرين
االعتماد على البحور الطويلة ووحدة الرويّ و القافية.
مالحظة :يجب التمثيل من السّند.
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مديح :فــــــــــــــاعل مرفوع بالضمة الظاهرة عــــــــلى اخره.
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-4االعراب :

1ن

1.0ن

4ن

