
 

 

 

 

 

 

 

 

 محرز ثابت:  معهد قرمبالية                                                                                                       األستاذ            

 فرض مراقبة في الّتحليل األدبي

 1آداب 4

 : النّص                          

 ميدُح أبا سعيد حممد مّتام على قافية اجليم  أبو وقال                  

 :بن يوسَف ويذكُر وقعته باخُلرَّمّية 

 (البسيطمن البحر )      

 

 اِق قْد َأِرَجاــــي اآلفــــــــــــفإنَّ ِذْكَرَك ف         راعِتِه    ـــاَن يأَرُج يوٌم ِمْن َبـــــــــــــــــــإْن ك
ــتَبغَّى عـإليَك ال ت        ْرِشَقٌة    ـــاُم ُمـــــــــــــــــــــــويوَم أرَشَق و األّي   اــَعَرجـــــــــــــنَك ُمنـــــ

 اِتهم ُحَججــاــْت ُسُيـــوُفَك يف هامــكان        ملَّا َأَبـــْوا ُحَجـــَج الُقــــــــــــــــرآِن  واِضَحًة    
 َجاـــــحاِضًحا و لقد كانت ُتَرى ُلَجَض        قـــــــــــــــــــــــــَصْدَت َلها     عاَدْت كتاِئُبه ملَّا          

 َوجاـــو ال ِع ُفرساِنها أْمًتا مــــــــيف نْظ       أقبْلَتُه َفْخَمـــًة َجـــــــــــــْأواَء لســـت تَرى     
 للَموِت ُخْضَت بها األرواَح و امُلَهجـا     َرْت        ـَرٌة َزَخـــِبيٌض و ُســــْمٌر إذا  ما َغْم

 اـإْن صادَفْت ُثْغَرًة أو  صاَدَفْت َوَدَج       نــــــّزأَلُة َنْفـــٍس إذا القــــــْت و ال سَيما               
 َرَجـاــــضْيًقا و ال َحكشَّاَف طيخاَء ال        أحْطَت باحلــــــــــــــْزِم حيزوًما أخا ِهَمٍم      

ــاــَكْرَب الُعداِة و مسَّوا رأَي       َرَمٌة      ـمسَّْوا ُحَساَمـــــــــَك و اهليجاُء ُمْض  َك الَفَرَجــ
 َجــــاـَبْدُر الدَُّجى أبًدا ِمن ُحْسِنها َسِم      و أنَّ ِفْعَلَك أمــــــَسى ُصوَرًة  َلَثـــــــــَوى     ـل    
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  : الّشرح 

: ارشق /  يفوُح : يأَرُج ـ 
من : مرِشقٌة / اسم موضع 

قوهلم ارشَقت املرأة ، إذا 
أطالت ُعُنَقها وأدامت الّنظر 

على َوَهٍن : ضحاضحا/ 
/ كثرية : ُلَججا./ وانكسار
كتيبة عسكرّية  :َفخَمًة 

ِمن اجلْؤَوِة :  جأواَء./ كبرية
: أمًتا/ ، ُغربٌة يعلوها سواد

كل أمر : غمرة/ االعوجاع 
للموت، : زخرت/شديد

: نّزالة نفس/ ارتفعت
: طيخاء.  السيوف و الرماح

 قبيح: مسجا  .الليلة املظلمة

 :حّلل النصَّ حتليال أدبّيا ُمسرتسال مستعينا باألسئلة التالية

 .قسم و اذُكر العالقَة بينهما بّين حدوَد كّل. إمجاٌل و تفصيلالنّص  يف .1

وّضح مواطن ذلك يف .راوح الّشاعر بني الّسرد و الوصف يف مدحه أبي سعيد .2

 .القصيدة و  بيِّن أَثَر هذه املراوحة يف تنامي النََّفس احلماسي

تَبيَّْنها مربًزا . دةأغَنْت أساليب الّتعبري و الّتصوير الُبعَد الّشعرّي يف القصي .3

 .إجالء معاني احلماسةيف   ُمساهمتها

 .استخلص من النّص معاني املدح و بّين صلتها بفّن احلماسة .4


