
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

تانالمدة : ساعلغات أجنبیةالشعبة: الثالثة
دراسة سند شعري :

وصريي :                                               قال الب
َدمِ ــَمَزْجَت َدْمعاً َجَرى ِمْن ُمْقَلٍة بِ ـِم       ِذي َسلَ ـريَاٍن بِ ـذَكُِّر جِ ـأَِمْن تَ –1
ِم          ـِإضَ َض اْلبَـْرُق ِيف الظَّْلَماِء ِمنْ وَأْومَ ـٍة     ُح ِمْن تِْلَقاِء َكاِظمَ ـبَِّت الرِّيـأَْم هَ –2

نَـْيَك ِإْن قـُلْ –3 ؟مِ ـْق َيهِ ـوَما لَِقْلِبَك ِإْن قـُْلَت اْسَتفِ ـََتا ؟      َت اْكُفَفا مهَ ـَفَما لَِعيـْ
مِ ــتـَلُ ينِّ إِلَْيَك، َوَلْو أَْنَصْفَت ملَْ ـمِ ِذَرةً ـيا الَئِِمي ِيف اْهلََوى اْلُعْذرِيِّ، َمعْ –4

َصمَ ـمِ  اِل ِيف  ِإنَّ اْلُمِحبَّ َعِن اْلعُ ـذَّ َحمَّْضتَـ ِين النُّْصَح َلِكْن َلْسُت َأْمسَعُ ـهُ  – 5
َعِن التـُّهَ ـمِ  َوالشَّْيُب أَبـَْعُد ِيف ُنصْ ـحٍ  ِإينِّ اتـََّهمْ ـُت َنِصيَح الشَّْيِب ِيف َعَذلِ ـي – 6

َرمِ َــ ِذيِر الشَّْيِب َواهلْ ـِمْن َجْهِلَها بِنَ ـْت      وِء َما اتـََّعظَ ـاَرِيت بِالسُّ ــفَِإنَّ أَمَّ –7
َر حمُْ ـمَّ ِبرَْأسِ ـلَ َضْيٍف أَ ـَرى    دَّْت ِمَن اْلِفْعِل اجلَِْميِل قِ ـَوالَ َأعَ –8 مـَتشِ ي َغيـْ
مِ ـْيِل بِاللُّجُ ـَردُّ ِمجَاُح اخلَْ ـَكَما يُ ـــَِتَها     ٍح ِمْن َغَوايَردِّ ِمجا ـَمْن ِيل بِ –9
َا     َفالَ تـَُرْم بِاْلَمَعاِصي َكْسَر َشهْ –10 مِ ـنَّهِ َوَة الـَشهْ وِّي ـَعاَم يـُقَ ـِإنَّ الطَّ ــَوِ
مِ ـْمُه يـَنـَْفطِ ـطِ ُحبِّ الرََّضاِع وِإْن تـُفْ ِإْن تـُْهِمْلُه َشبَّ َعلى    َوالنـَّْفُس َكالطِّْفِل، –11
مِ ـَيصُ َأوْ مِ ـِإنَّ اْهلََوى َما تـََوىلَّ ُيصْ ـَُه    َواَها، َوَحاِذْر َأْن تـَُولِّيـفَاْصِرْف هَ –12
ةً ـْت لَ ـَكْم َحسَّنَ –13 الدَِّسِم ِمْن َحْيُث ملَْ َيْدِر َأنَّ السُّمَّ ِيف ـًة    ْرِء قَاتِلَ ـلِْلمَ ذَّ
َدمِ ـالنَّ َيةَ ـَزْم ِمحْ ـَواْستَـْفرِِغ الدَّْمَع ِمْن َعْنيٍ َقِد اْمَتَألْت          ِمَن اْلَمَحارِِم َوالْ –14
َِّ َح فَ ـَوَخاِلِف النـَّْفَس َوالشَّْيطَاَن َواْعِصِهَما          َوِإْن ُمهَا َحمََضاَك النُّصْ –15 مِ ـا
ُهَما َخْصماً َوالَ َحكَ –16 ْصِم َواحلَْ ـوالَ ُتِطْع ِمنـْ ِم  ـكَ ماً          َفأَْنَت تـَْعِرُف َكْيَد اخلَْ

ضم: وادإ–كاظمة: اسم مكان. –املقلة: العني –ذي سلم: اسم مكان. - أثري رصيدي اللغوي:
مرت منه–جببال تـَُهاَمَة قرب املدينة املنّورة.  .قتلُيْصِم: ي–ا الّدموع بغزارة. ممهتا: ا

ب. _ ِقَرى: طعام يـَُقّدُم إكراماً للضيف._ َيِصِم: يصيُب. _ تـَُرْم: تطل
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األسئــــلة
أّوالً :

البناء الفكري : أ.
هل جتد الشاعر مقّلدا أم جمّدداً يف مقدمته ؟–1
ِممَّا َيْشُكو الشاعر يف قصيدته ؟–2
اية القصيدة ؟ما هي أمنية الشاعر يف –3
؟ وّضح .الغرض الشعري للقصيدةا هو م–4
ما النمط السائد يف هذا الّنّص ؟ عّلل .–5

ب. البناء اللغوي والفّني :
أعرب ما حتته خط مبّيناً نوع اإلعراب ( لفظي، تقديري ).–1
حّدد احلقل الّداليل لأللفاظ التالية: دمعا ، مهتا ، يهم .–2
ا األدتْني " لكن ، ِإنَّ " يف البيت اخلامسما املعاين اليت أ–3 ؟فاد
؟ما نوع أسلوب البيتْني الرابع والسادس ؟ وما غرضهما األديب–4
حّدد الصورة البيانية يف البيت السابع واشرحها، مبّيناً أثَرها يف املعىن .–5
. نوَعه وأثرَه البالغيل حمسن بديعي، بّني يف البيت األو –6
.و بّني نوعهادراسة عروضية، سمِّ حبره، و حّدد قافيته، أدرس البيت األّول–7

ثانياً :
التقويم النقدي للّنّص :

جابتك .؟ عّلل إ_ ما سبب انقسام الشعراء بني املديح النّبوي والّزهد وشعرالفجور يف عصرالضعف
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نموذج اإلجابة وسّلم التنقيط
ةـالعالم ةــــــــــر اإلجابـــــعناص وعحماور املوض

موع ا جمزّأة
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لى األطالل،والوقوف عالشاعرمقّلد يف مقّدمته، فهو يستهل قصيدته بالسؤال–1
ووصف لواعج الّنفس وهو يتذّكر مرابع الصِّبا.

اهللا عليه وسّلم،يشكوالشاعر يف قصيدته ما يكابده من آالٍم يف حّبه للّرسول صلى–2
مبن حيبو ما جيده من لوم العّذال له و هو ال جيد إالّ أْن يستسلم هلذا اهليام والوجد

وسّلم ).( الرسول صّلى اهللا عليه
اية قصيدته أْن يعود عن غواية نفسه لو استطاع–3 ذلك سبيال.أمنية الشاعر يف 
ضعف غرض القصيدة املديح النبوي، وقد شاع هذا اللون من الشعر يف عصرال–4
ون خالل فرتة احلن روب الصليبية.تيجة انتشار موجة الفساد والفجور و تيار اللهو وا
سرد فيه د يف النص هو النمط الّسردي خيدمه النمط الوصفي الذي يالنمط السائ–5

مى بالنسيب النبوي،مثّ وهو ما يسويصف حّبه وتعّلقه حببيب اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم
سادس عشر.ينتقل إىل " التحذير من هوى الّنفس" من البيت السابع إىل البيت ال

ريالبناء الفك
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اإلعراب:–1
لتاء املتحركةلْس: فعل ماض مبين على السكون التصاله بضمري الرفع املتحّرك، وا-

ضم يف حمّل رفع اسم ليس .ضمري متصل مبين على ال
، والفاعلأمسَُعُه: أمسُع، فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره-

ضمري مسترت تقديره أنا .
لفعلية "أمسعه"اهلاء: ضمري متصل مبين على الضم يف حمل نصب مفعول به، واجلملة ا-

يف حمل نصب خرب ليس .
،عالمة جرّه الكسرة الظاهرة يف آخره وهو مضاف" يف " و بعذيل: اسم جمرور -

و ياء املتكّلم يف حمل جر مضاف إليه.
ّدة الوجد واحلنني احلقل الداليل لأللفاظ التالية ( دمعا، مهتا، يهم ) هو التعبري عن ش–2

لشخص الّرسول صلى اهللا عليه وسّلم .
ا األداتْني التاليتْني يف البي–3 ت اخلامس :املعاين اليت أفاد
إنَّ : للتوكيد .–لكن : لإلستدراك .                     -
أسلوب البْيتْني الرابع والسادس :–4
الرابع : أسلوب إنشائي صيغته النداء وغرضه األديب اللوم والعتاب .–أ 

السادس : أسلوب خربي وغرضه األديب هو اإلخبار و رّد الّتهم .–ب 
ن صفة وهي التقّدمانية يف البيت السابع، "بنذيرالشيب واهلرم" كناية عالصورة البي–5

يف الّسّن .
از.شرحها: فالشيب يف الرّأس عالمة كرب السن، وقد شخصت املعىن يف إجي-
، بدم "، فقد اشرتكاحملسن البديعي اللفظي يف البيت األّول هو التصريع بني "سلم–6

ويالبناء اللغ
والفين 
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يف حرف واحد هو حرف " امليم " .عروض البيت األّول وضربه
أثره يف املعىن : زادته رونقا و نغما موسيقيا .-
العروض :–7

أَِمـْن َتذَكُّـِر ِجيـرَاٍن ِبِذي َسَلِم          َمَزْجـَت َدْمـعاً َجـَرى ِمْن ُمْقلَـةٍ 
أمنتذك  كرجي راننبذي  سلمي             مزجتدم   عنجرى منمقلنت  بدمي

//0//0///0/0/0//0///0//0//0/0//0/0/0//0///0
فعلن   فعلنمتفلعلن  فعلن   مستفعلن   فعلن            متفعلن     فاعلن   مست

نوع البحر : البسيط .-
)0///0قافيته : تن بدمي . ( /-
نوع القافية : مطلقة .-

التقومي 
الّنقدي

03 صر الضعف  انقسم الشعراء بني َمْن يدعو إىل الّزهدن و َمْن يدعو إىل الفجور يف ع-
ة واالجتماعيةبسبب ما أملّ باألّمة من نكبات واحنطاط مّس مجيع جوانب احلياة السياسي

اس يف الّرذائلنغمس النّ واألدبية. فقد توّقفت الفتوحات وكّلت العقول عن اإلبداع، وا
و امللّذات .

20 مو عا


