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 .ساعات 4 ::::المّدةالمّدةالمّدةالمّدة                                                                           آداب وفـلسفةآداب وفـلسفةآداب وفـلسفةآداب وفـلسفة3    ::::مستوىمستوىمستوىمستوىالالالال
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  الموضوع األول                                     

  : يقول البارودي 1:الّنّص 
 َوَ��َف َ���ُِك َدْ�َ� ا��ـِـــــ�ِن ُ�ْ�َ��ُب؟*** ل� د�ـــــٍ� �ـــــرى �ن ُ�ــ�ٍ
 َ�َ�ُب ��ُ  •

�ٌن و( �$َت .�ٌب ,+ ا�*َ&$ َ�ِ�بُ *** �َــــْو( ُ�َ�$�ــــدةُ ا'َْ&ـــواِق �$ َد��ْت  •/ 

�3ُ4��ْ �ــ2ِ (�ــــو �$َن ���رِء /ــُل  •َ *** ( �َ�ــَوبُ ,+ ظ��ِ
 ا�&7ِك �م َ�ْ  ْق �2 ا�:9

�ــــ�ُم �$ *** و�و َ���َن �ــــ$ ,+ ا�>�ِب �ن *ــــدٍث  •� و���:بُ  �=�ـــ+��ـــــ$َن 

•  2ُـA 2ُـَــــــَرُضٌ◌ ��دھِر �ر&ـــــــُ  �=ْ�ـــــCٍُم �$�ـــC$ ر�ُشٌ◌ و( ُ/َـــبُ *** ��:ــ7

�بُ (ــ2ِ ا'*&$ُء ��$ُد �ـــن �ّ�ـ*** ؟ و�ــ$ �+ ��ُفٌ◌ أ&واِ.+,��َف أ��ـــُم  •&:ْ�( 


 �ــــرِق �$د ���Cــبُ *** أْم ��َف أ��و ؟ و�+ .�ٌب إذا ا��C�َـْت  •ُ� �$'ُْ,ــــٍق ��

�د Hّ*�ـــــــــ2ِ  •� ًJ��ــــرُب *** و/ـــ$َد ظّ:+ /���ُد أ*�ـــــ$:$ وُ�� وا�ّظـــّن 

•  
ــــــٌK ـــو:+ و�$:ت �+ ��م��� ا��ـCد �$ /رُب؟ ��LM Nـــــر�م ذ�$م*** أ4

N ا�:ز�ل ��ــم  •�� أ�:ـــ$ً إذا Mـــ$ف أن �:�$�2 ا��طــُب ؟*** أ��س ,+ ا�*ّق أن 

�ت �ــن ز�:ــــ+  • أّ:ــــــ+ ُ�:�ُت �Mطٍب أ�ـــُرهُ /�بُ *** و�ن /�$�ِب �$ �

4+ /ــ�ّ+ ��ــــــ$  •� 
 أ�H*ُت ,�2 ,�$ذا ا�و�ــــل وا�*رُب ؟*** �م أ.�رْف ز�ًّ

 ذ:ُبٌ◌ أُداُن �ــــ2 ُظ�ــــ�$ً وأ�Aــــرُب؟***   وط:+د,$/+  /ن د�:+ و/ن ,Cل  •

  :ا
	�ـــــــــ��                                                  
  :ا����ء ا����ي
 .�$ �Hدر د�وع ا�&$/ر ؟ �Kل �ذ�ك �ن ا�:ص )1

 ��$ /�ل ا�&$/ر /�زه /ن رد �$ *ل �2 ؟ ا&رح  )2

 أ�ن ��د ذ�ك ؟ .  يء$ع /ن :2�L وا�ظCور ��ظCر ا��ر*$ول ا�&$/ر ا�د, )3

4( $Cدة و�$ :�ط�H�ل  ؟�$ Aرض ا�Kل وا������ �� ا��

�رة �=��و�ك ا�M$ص  )5M'ا 
KJKت ا�$� �Mص ��4ون ا'�

  : ا����ء ا����ي 
�ر ؟ و/Jم �دل ذ�ك ؟  )1M'ت ا�
 ا�*��
 ا�واردة ,+ ا���ت ا'ول  ��$ �$ء ,+ ا��.J/ $� 

 ..و��ن إ/راب ��ل و�$ Mط �*�2 إ/راب �Lردات أ/رب �$ ��ن )2

3( 
��ن ��$:+ *روف ا��ر ,+ ا���$رات ا��$�� ) :
��ر&C�=� 2م(,)�و �$ن ���رء /ل(,)�رى �ن �( 

 .واذ�ر /J.�2 �م ��ن �2�AJ, *دده , ,+ ا���ت ا'ول ��$ز �ر�ل  )4


" �$ :وع ا'��وب ,+ .و�2  )5K و:+ و�$:ت �+ ��م��� ��AJ+ ؟و�$ Aر24 ا" أ4

6(  $� أدرس ا���ت ا'ول /رو4

  :  ا������ ا����ي  
��� ا�ّ���ء �� ا����ب ���ّ�         :     ��ل ا������  **** ّ��  ������؟  �� %$# �� أ! ْ�� 

                              ����  �3ُ�ٌ◌ أ/ّ# �� ا�.��ف �,�ر%�**** و!���� (�ض ا����ة �
�� ا��<  و��ذا �.�8 ھ5ه ا�7�ھ�ة %=(�� ؟ ��ذا �.���;؟دل 8�9 !��7 ھ5ه ا��$�!   �   

                                                                                                            �������  
                

 



                                  الموضوع الثاني                                         

  :إ���� أ	و������ل     2:الّنّص 

  غدوت عليال؟ إذاف تغدو ــكي  ا بك داء           ــكي ومــأيّها المشت  •

  ، الّرحيال )نى، قبل الّرحيلـيتم(     وس       ــفوس نفس يئــشّر الن إن •

  الـدى إكليرى فوقها النّ ــأن ي           مى ـويعويرى الّشوك في الورود ،  •

  الـن يظّن الحياة عبئا ثقيـــل             مــو عبء على الحياة ثقيــه •

  الـرى في الوجود شيئا جميـال             ال يـــذي نفسه بغير جمــوال •

  زوالـف أن يزول حتى يــال تخ   ه           ــا دمت فيـفتمّتع بالّصبح م •

  والــار أن تظل جهــفمن الع     ّروابي          ـور الـأدركت كنهها طي •

  ال؟ــد تعيش طويــأفتبكي وق    ام          ـى ، وعمرها بعض عّــ تتغن •

  الـالّ ظليــيار عند الهجير ظـــــــفأطلب الّلهو مثلما تطلب األط •

  الـكنت ملكا أو كنت عبدا ذلي    يرا         ــألرض أوال وأخــأنت ل •

  ..ال ؟ـــراود المستحيــفلماذا ت            ّي ــلود تحت الّسماء لحـال خ •

  والــأن يحه إلى ــّيأ بــفتف  في األرض ظالّ           )ما وجدت ( إذاو  •

  الــذته الهموم أخذا وبيــأخ       ه       ـع الهموم عليـّل من يجمـك •

 الــتر الوجود جمي الــكن جميوما بك داء               كيــالمشتا ـأيّه •

  : ئـــلــةاألس

  : البناء الفكريأ    

 ما هي الظاهرة اإلنسانية التي شغلت بال الشاعر ؟ عين األلفاظ الدالة عليها .1

 وهل الخطاب عام أم خاص ؟, إالم دعا الشاعر  .2

 وعلل سبب اختيارك .مناسبا للنص اختر عنوانا  .3

 .النص هل استطاع الشاعر أن يجسد مبادئ مدرسته؟ فيما تمثلت؟ استشهد بأبيات من .4

 ما هو النمط الغالب؟ وضح خصائصه  من النص عليه .5

  :البناء اللغويب    

 ما العالقة الموجودة بين البيت األول والبيت األخير ؟ وعالم يدل ذلك  .1

أو كنت (,  )أنت لألرض(, )في الورود(, )والحإلى أن ي: (ما المعاني التي دلت عليها حروف الجر في ما يلي .2

 .)عبدا

 .حته إعراب مفردات وما بين قوسين إعراب جملأعرب ما خط ت .3

 وأين تكمن بالغته ؟. في البيت ما قبل األخير مجاز عقلي استخرجه وبين عالقته .4

 .أدرس البيت األول عروضيا  .5

  : التقويم النقدي 

اهرة في النقد ؟ عرفها وماذا يطلق على  هذه الظ. دل على نظير هذا المعنى في النص " كل من عليها فان: "قال تعالى            

  .باختصار

                                                                                                                                   
                                                                                                            �������  

 



 
 


