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اختبار الفصل الثالث يف مادة األدب العربي

النص:
قال شاعر أندلسي:
لثكلك كــــيف تبـــــتسم الثغور
طليـــــطلة أباح الــــــكفر منها
ألــــــم تك معقال للدين صـعـبا
وأخـــــــرج أهلها منها جميعـا
وكـــــانت دار إيمـــــان وعلـم
فــــعادت دار كــــفر مصطفاة
مــــــساجدها كنائس ،أيّ قلب
فيـــــا أسفاه يا أســـفاه حزنــا
لئــــن غبنا عن اإلخــوان إنا
لقـــد ساءت بنا األخبار حتى
أتتـــــنا الكتب فيها كــــل شر
و قيـــــل تجمعوا لفراق شمل
مضى االسالم فابك دما عليه
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ســــرورً ا بعد ما سُبيت ثغور
حـــــــماها إنّ ذا نبــأ كبـــــير
فـــــذلّـله كــــما شاء القديـــــر
فصاروا حيث شاء بهم مصير
معـــــالمها التي طمست تنــير
قد اضطربت بأهليــــها األمور
عــــلى هذا يقــــــرّ وال يطـــير
يكـــرر ما تكـــــررت الدهـور
بـــــأحزان و أشجان حــــضور
أمــــــات المخ َبرين بــها الخبير
و بـــشرنا بأنحـــــسنا البــــشير
طــــــليلة تملكــــــــــها الكفــور
فمـــا ينفـي الجوى ال ّدمـع الغزير

شرح الكلمات:
طمستُ :محِيت  /الجوى :الحرقة  /طليطلة :مدينة أندلسية.

البناء الفكري:
1ـ في قلب الشاعر حزن كبير .ما سببه؟ استخرج من النص ثالث عبارات تدل على ذلك.
2ـ بم تتميز طليطلة؟ عين البيت الدال على ذلك.
3ـ ما الجرائم المرتكبة في حق االسالم و المسلمين؟.
4ـ إلى أي فن نثري ينتمي النص؟ عرفه و اذكر هل هو قديم أم جديد؟.
5ـ حدد النمط الغالب في النص و اذكر أهم خصائصه.
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البناء اللغوي:
1ـ عين نوع األسلوب في البيت الثالث و غرضه البالغي.
2ـ استخرج من النص جناسا و طباقا و بين أثرهما البالغي.
3ـ في العبارة اآلتية صورة بيانية ،بين نوعها و أثرها البالغي " :فابك دما ".
4ـ أعرب ما تحته خط في النص.
5ـ استخرج من النص الكلمات التي تندرج تحت الحقل الداللي للحزن.
-6قطع البيت اآلتي وسم بحره:
إن الفساد ضده الصالح

و رب جد جره المزاح

الوضعية اإلدماجية:
تزخر بالدنا بمعالم أثرية جميلة و مناطق ساحرة لكنها تتعرض لإلهمال و التخريب.
اختر معلما أثريا زرته من قبل ،و صفه في فقرة مستخدما النمط المناسب.

بالتوفيق
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