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هورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةاجلم  
 متحاانت واملسابقاتالالديوان الوطين ل                       وزارة الرتبية الوطنية                            

 7102دورة:                                                      بكالوراي التعليم الثانوي              امتحان
  لغات أجنبيةعبة: الش

 د01سا و  10املدة:                                                      اللغة العربية وآداهبااختبار يف مادة: 
 

 4من  0صفحة 

 :اآلتييه الموضوعيه أحد يختار أن المترشح على

 األول الموضوع
 ّص:النّ  

(1) 
 المَّيل ـــــ يا ُأمَّاه ــــ ذئب جائٌع سفَّاح

 ( أينما مَضى ..ُيطاِرُد الغريب)
 ماذا َجنْينا نحن يا أمَّاه؟

تْين  حتَّى نموَت مرَّ
 فمرًَّة نموت في الحياهْ 

 ومرَّة نموت عند الموت!
(2) 

 ؟بكاءممين ما الَّذي يمألني ىل تع
اء!  َىِبي مرضُت ليمًة... وىـــــدَّ جسمي الدَّ

 ىل يذكر المساء
 مياجًرا أتى ىنا... ولم يُعْد إلى الوطْن؟

 ىل يذكر المساء
 مياجًرا مات بال كَفْن؟
فصاف!  ىل ستذكرين يا غابة الصَّ

 (رَمْوه تحت ظمِّك الحزينأنَّ الَّذي )
 ــــ إنسان؟ ــــ كأيِّ شيء ميِّتٍ 

 ىل تذكرين أنَّني إنسان
 و تحفظين جثَّتي من سطوة الِغــــربان؟ 

 
 (3) 

 ُأمَّاه يا ُأمَّاه
 ؟األوراقِلمن كتبُت ىذه 

 أيُّ بريد ذاىب يحمميا؟
 ُسدَّت طريُق الَبرِّ والبحار واآلفاق...

 وأنِت يا ُأمَّاه
 و والدي، و إخوتي، واألىل، والرِّفاق..

 لعمَّكم أحياء
 لعمَّكم أموات

 لعمَّكم مثمي بال عنوان
 ما قيمة اإلنسان؟

 بال وطن
 بال َعَمم

 و دونما عنوان
 ما قيمة اإلنسان؟
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:األسئمة  
نقاط( 11أّوال: البناء الفكرّي )  

 رة المأساوّية اّلتي رسَميا الّشاعر لمّشعب الفمسطينّي َجرَّاَء االحتالل الّصييونّي؟ما ىي الّصو   (1
ُر الفمسطينّي بعيًدا عن الوطن.   (2  ُاذُكْر بعض أشكال المعاناة اّلتي يعيشيا الُمَيجَّ
ْح ذلك.  (3 ر الفمسطينّي. وضِّ  لموطن ورموزه مكانة في قمب الُمَيجَّ
 ًبا؟ مثِّْل لو بمؤّشرين من الّنّص.ما ىو الّنَمط اّلذي تراه غال  (4
 لخِّص مضمون الّنّص بأسموبك الخاّص.  (5

نقاط( 16ثانيا: البناء الّمغوّي )  
 بّين مدلول الّرموز اآلتية الواردة في الّنّص: "الّميل، ذئب، المساء، ِظّل".  (1
 أعرب ما يأتي إعراب مفردات:   (2

 .بكاء"ني ... يمألُ  " في قول الّشاعر: "بكاًء"  ـــ         
 ".؟األوراقلمن كتبُت ىذه  : "في قولو"األوراَق"  ـــ         

 بّين المحّل اإلعرابّي لمجممتين الواقعتين بين قوسين في الّنّص:  (3
 .الواردة في الّسطر الّشعري الّثاني من المقطع األّوليطارد الغريب( ) ـــ     
 .الّشعري الّثامن من المقطع الّثاني الواردة في الّسطررموه تحت ظمِّك الحزين( ) ـــ 

 ما نوع الّصورتين البيانّيتين اآلتيتين؟ اشرحيما مبّينا بالغة كّل منيما:  (4
 .الواردة في الّسطر الّشعري الّثالث من المقطع الّثاني (ـــ )ىل يذكر المساء...؟
 الّثاني.الواردة في الّسطر الّشعري الّسادس من المقطع  (ـــ )مياجًرا مات بال كفن

 قّطع الّسطر الّشعري األّول  تقطيًعا عروضيِّا كامال، وسمِّ بحره.  (5
 نقاط( 14ثالثا: الّتقويم الّنقدّي )

الّرمز ُيَكثِّف المعنى، وُيثري المعرفة. وقد ارتبط بالقصيدة المعاصرة ارتباًطا متنوًِّعا.        
:المطموب  

عّرف الّرمز. -1  
ُاذُكْر ثالثة أنواع منو. -2  
 بّين مدى حضوره في القصيدة المعاصرة من خالل ىذا الّنّص. -3

 انتيى الموضوع األول
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 الثاوي الموضوع
 

  :الّنّص  
 

 ه باعتدالِ فّردُ تَ  ه من حيثُ و فييا غيرُ ال يشاركُ  ّيةٌ زِ ومَ  و()تخص   كان لو فضيمةٌ  نْ ا ِ وَ  الّشعرَ  نَّ أَ  اعممْ 
، مع طول الكالمِ  ن سائر أنواعِ في غيره مِ  ا ال يوجدُ مّ مِ  ،هصائدِ وافي قساوي قَ و وتَ جزائِ أَ  وازنِ و وتَ أقسامِ 

منو  الحافظةِ  ّوةِ القُ  نِ كُّ مَ تَ لِ  قمةِ النَّ  فواهِ وأَ  واةِ لسنة الرُّ و عمى أَ لِ داوُ ، وتَ األزمانِ  بِ اقُ عَ تَ وَ  ىورِ مّر الدُّ و عمى مَ قائِ بَ 
ه من ثِّرُ ؤَ ه وما يُ سيرِ مَ  دِ ه وُبعْ انتشارِ  و وسرعةِ فاضتِ تِ وعو واسْ مع شي يا ببعضبعِض  قِ عمُّ و وتَ بارتباط أجزائِ 
عةِ  نشادِ  ،واليجاءِ  باعتبار المدحِ  الّرفعة والضَّ ... إلى غير  الجامعةِ  والمواكبِ  الحافمةِ  موكِ ه بمجالس المُ وا 

 قاما،مَ  ، وأشرفُ تبةً وأعمى رُ  درجةً منو  أرفعُ  ثرَ فإّن النّ  ،مةِ الّضخ والمفاخرِ  ،ّمةِ ذلك من الفضائل الجَ 
فييا  قديمِ والتّ  معيا إلى زيادة األلفاظِ  اعرُ يحتاج الشّ  في وزن وقافيةٍ  محصورٌ  عرُ ذ الشِّ إِ  ظاما،نِ  وأحسنُ 

 ... من الّصرف ما ينصرفُ  نعِ ومَ  ()ال ينصرفُ ما  رفِ وَص  ،المقصورِ  ومدِّ  ،دودِ مْ المَ  رِ ْص قَ وَ  ،أخيرِ والتّ 
ال ُيحتاج فيو إلى  المنثورُ  والكالمُ  أللفاظو، يو تابعةً فتكون معانِ  عرِ ئ إليو ضرورُة الشّ ا ُتمجِ مَّ ذلك مِ  وغيرِ 

 لمعانيو ...  و تابعةً شيء من ذلك فتكون ألفاظُ 
 

 لمحّد، ةِ المجاوزَ  فاتِ والّص  ،عمى األمور المستحيمةِ  حويلِ الكذب والتّ ال تخمو عن  عرِ الشّ  مقاصدُ 
 .األعراضِ  بِّ وسَ  ،تانِ يْ البُ  ولِ وقَ  ،ورِ الزُّ  وشيادةِ  ،اتِ نَص حْ المُ  فِ ذْ وقَ  عن العادة، الخارجةِ  عوتِ والنُّ 

 إذ ،قِ الّتعمُّ  نُ سَ حَ  ،الموضوعِ  ما شريفُ ىُ اَل كِ وَ  ،لُ سُّ رَ والتَّ  منو الُخطبُ  األعظمَ  المقصودَ  فإنَّ  بخالف الّنثرِ 
عمى رسولو  ميو والّصالةِ ع ه والّثناءِ و وتوحيدِ ه وتقديسِ تعالى وتمجيدِ  عمى حمد للاِ  يّّ نِ بْ مَ  كالمٌ  بُ الُخطَ 

                                                        .  الّرعّيةِ  امِ وقوَ  األّمةِ  عمى مصالحِ  مبنيّّ  لُ سُّ رَ والتَّ  صّمى للا عميو وسّمم...
 

 ه( 121المتوّفى ) لمقمقشنديّ  (صبح األعشى) كتاب عن
 .بتصّرف 61 ،55 ،51صفحات  ،1ج                                                                              
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 األسئمة:
 (قاطن 11) الفكريّ البناء  أّوال:

 عّمل. ما موضوع الّنّص؟ وما طبيعتو؟ (1
 الّنّص. الّشعرّية اّلتي أشار إلييا الجوازات ُاذكرلماذا؟  ."يجوز لمّشاعر ما ال يجوز لمّناثر" (2
 أبِد رأيك فيو مع الّتعميل. ة المطروحة؟القضيّ  ما موقف الكاتب من (3
 .من الّنّص  ما الّنمط الّنّصّي الغالب؟ ُدلَّ عميو بمؤّشرين مع الّتمثيل (4
 .بأسموبك الخاّص  لّخص مضمون الّنّص  (5

 
 (قاطن 16) الّمغويّ البناء  ثانيا:

 ." اة، المدح، اليجاء، الخطبالّرو " : آلتيةأللفاظ االحقل الّداللّي ل سمّ  (1
                                                                [  ةً جَ رَ دَ  ِمْنوُ  عُ فَ رْ أَ  رَ الّنثْ  نَّ إِ فَ  ]:الكاتبفي قول  " درجة "مفردات:إعراب اآلتيتين عرب الّمفظتين أ  (2
   :جمل وما بين قوسين إعراب  ،[ىلمبنّي عمى حمد للا تعا مٌ اَل كَ  ذ الُخَطبُ إِ ] :وقولفي " ذْ "إِ و

 و)ال ينصرف(. )تخّصو(
مجئ وغير ذلك مّما تُ  منع ما ينصرف...و  "... قولو:اسم اإلشارة في اّتساق الّنّص في  دورما  (3

 "؟إليو ضرورة الّشعر
  مبرزا أثرىا في المعنى.اشرحيا  ؟" سيرهمَ  عدِ وبُ " :في قول الكاتب البيانّيةالّصورة نوع  ما (4
 .نا وظيفتو. استخرج مثاال لو، مبيّ ّص ة في النّ ظاىرة أسموبيّ  ضادّ التّ  (5

 
 (قاطن 14) الّنقديّ الّتقويم  ثالثا:

 ما يأتي: في الّصفحة الّثامنة ،الثة، الفرع األدبينة الثّ لمسّ  درسيكتاب المال في دَ رَ وَ     
                     "در فيما نَ يم كّمو في الّزخرفة والّتصنيع إاّل ىمِّ  غايةَ  الُكّتابُ  وجعلَ  الكتابة،في  غايةً  أصبح األسموبُ "    

 .عصر الكاتبمّنثر في لرّواد  ثالثةّص، ذاكرا ا الحكم مبرزا تجّمّياتو في النّ وّضح ىذ -

 

 

 الثانيانتيى الموضوع 


