
  

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

               ثانوية بداوي محمد برج أخريص البويرة                                                         زارة التربية الوطنيةو 
 2015دورة جوان                                                                  التجريبية بكالوريا التعليم الثانوي

   لغات اجنبية:  ةالشعب
  سا 02 :املدة                                                  اللغة العربية وآدابها: اختبار يف مادة 

  حد املوضوعني التاليني أعلى املرتشح أن خيتار 
  الموضـــــــــــــوع األول

  :النص
ليس كل محافظة على القديم تقليدا ، وال كل إضافة الى القديم تجديدا ، وإنما للتقليد وللتجديد في الحيـاة األدبيـة 

صــول وشــروط ال تتحقــق المحافظــة إال بهــا ، كمــا ال يتحقــق التجديــد إال بهــا ، ولــيس شــيء أيســر مــن أبنــوع خــاص 
يتـاح ، ومـا  ن حيـاتهم الماديـة محـدودة بمـا يتـاح لهـم ومـا الييسر من تجديد في حياة الناس الماديـة ، ألأالتقليد وال 

الكثيـرة ، وحـين  المخترعـاتعلى حياتهم هذه  تطرأييسر لهم ، فهم مجددون حين  ييسر لهم من امور الحياة وما ال
في الوقت نفسه لم يبتكروا هـذه االشـياء  كانواالتي تجلب إليهم من الخارج ، وإن   )يصنعون هذه االشياء الجديدة (

  . )اخترعوها (للذين  مقلدينولم يخترعوها من عند أنفسهم ، وإنما هم يستعملونها 
يسير إذا  أسبابه ، ولكن تجديد الحياة العقلية ليس من اليسر والسهولة بهذه المنزلـة ، وإنمـا هـو  إذنتجديد الحياة 

لمـــدى يمـــس الـــنفس ويمـــس العقـــل والقلـــب والضـــمير ويمـــس المجـــاالت عميـــق بعيـــد الـــى تطـــور شـــديد إحاجـــة  فيـــه
اإلنسانية كلها ، وهذا التطور بطبعه بطيء يختلف باختالف العصور ، فهو فـي العصـور القديمـة كـان شـديدا الـبطء ، 

  .وهو في العصر الحديث بطيء ،ولكن بطؤه أقل مما كان في العصور األولى 
أن يصــبح اإلنســان وقــد ألــف الحيــاة القديمــة ونشــأ فيهــا ، ثــم يتصــل بحيــاة شــيء فلــيس مــن اليســر  ومهمــا يكــن مــن

مجدد ، بل ال بـد مـن أن يطـول وتتوارثـه أجيـال كثيـرة وقبـل أن تصـبح  إلى من مقلد فجأةأخرى أجنبية طارئة فيتحول 
  .فيه قادرة على أن تحدد كما جدد أصحاب تلك الحياة الطارئة من قبل  متأصلةجيال هذه األ

ن يفهمــوا معنــى هــذا التجديــد قبــل كــل شــيء أألدب يجــب ان يكونــوا مجــددين فــي أن عنــدنا افالــذين يحــاولون اآل 
الممارسـة  و ،ى إال بعد الفهم والتعمق والدرس الطويل ، والتمـرين علـى هـذا كلـهن التجديد ال يتأتَّ أويجب ان يفهموا 

  .حياة جيللهذا كله وقتا يطول كثيرا وربما تجاوز حياة الفرد الى 
  طه حسين                                                                                                               
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  : األسئلة 

   )نقاط10: (البنــــــــــاء الفكــــــــري  -أ 
  .ما الموضوع الذي طرقه الكاتب ؟ وضحه ، وبين الهدف منه  -1
  التجديد في الحياة المادية اهو من التجديد في الحياة العقلية وما مرد ذلك في نظر الكاتب ؟ -2
  دب ؟ ما االسس التي يراها الكاتب ناجعة للتجديد في األ -3
  هم خصائصه ؟أإلى أي فن نثري ينتمي هذا النص ؟ وما  -4
  .لخص مضمون النص  -5

  ) نقاط 06: (البنـــــــاء اللغــــــــــوي –ب 
  ما القرائن اللغوية التي ساهمت في اتساق النص ؟ -1
  مابين قوسين إعراب جمل اعرب ماتحته خط إعراب مفردات و  -2
  .لجأ الكاتب الى توظيف االضداد ، بين السبب مستدال على ذلك بعينة منها  -3
  لم يول الكاتب اهتماما بالبيان ،االم يعود ذلك في نظرك ؟ -4
  .حدد النمط الغالب في النص واذكر مؤشرين من مؤشراته مع التمثيل  -5

  )  نقاط 04: (التقـــــويم النقــــــــدي  –ج 
  . استخلص خصائص أسلوب الكاتب من خالل النص مع التمثيل له من النص 

  ما نوع الموضوع الذي تناوله الكاتب في مقاله وما هي األسس التي بنيت عليها ذلك ؟ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2/4  



  الموضوع الثاني 
  : النص 

1  
  ورد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنالل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس
   هْ ـــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــاءة وإفــــــــــفـــــــــني إغــــها بـــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــمألــــــــــــ
   هْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
   هْ ــــــــــــــــــــــــــــاقـــــــطـــــــي بــــــــها فــــــــــلـــــــــامــــــــــــــــــــم حــــــــــــــــــــــــــــــــــاس

2  
  )ه ــــــــــــــجميلـــــــرات الــــــــــزهـــــــي الــــــــــــــــــــدث لـــــــــــــــــحــــــتــــــــت(
   ةً ـــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــدهت ــــــــــعــــــــــســـــــها اتـــــــنــــــيــــــــــعأن إ
  ف ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــقــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــل
  ف ــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
  ه ْ ــــــا يف اخليمــــــــــــــــــهــــــــــــدامــــــــــــــــــــــعإة ـــــــــــظــــــــحــــــــــــــــــــــل
  ..ي ــــــــــــــــــــــــــــدث لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــت

  ن ـــــــي البساتيــــــفـــــا رشهـــلى عـــن عـــــــت مــــــقطــــــا ســــهـــــــــــنإ  
  ن ــــــــيـــــاكــــــــاج الدكــــــي زجـــــــاقت على عرضها فــــــــــفأم ـــــــــث
  ن ـــــــــــــــــــــاديـــــــــــــــــــــمنـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي ايأن ـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــو بأ

  ره ــــضلة العابــــــتفــمـــــد الــــــــيــــــــها الـــــــــــرتــــــــتـــــــى اشــــــــــــــــتــــــــــــــح
  ..ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــدث لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  ..يّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءت إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف جــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
  اقها اخلضر ــــنـــــــعأرفع ــــــلكية تــمــــال هاــــــــــــــــــــــــزانـــــــــــــــــــــــــــوأح
  ر ــــــمـــعـــــــــي الــــــــــــــــى لــــــــــــــــــــنـــــمـــــــــــــتـــــــــــــــــــــــي تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
   )رهـــــــــــــــخاآلأنفاسهاــــــــــــــــبود ـــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــي تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه(

3  
   هْ ــــــــــــاقـــــــــوإف اءةـــــــــــــإغمبني .. ه ـــــــــــــــاقــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
  هْ ـــــــــــانيــــث.. انية ـــث –الكاد ـــــب –لي ـــــــثــــــس مـــــفــــــنـــــــتـــــــــت

   ةً ـــيــــــراضت ـــــلــــــــــمـــــــــــا حـــــــــــدرهـــــــــــــــــــى صـــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــوع
   هْ ــــــــــــــــطاقــــي بــــــــــا فـــــــــــــــــهــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــــــــــــــــــاس

  أمل دنقل   
  :األسئلة 

  ) نقاط 10:(البنـــــــــــــاء الفكــــــــــــــــــري  -أ 
  .كيف تبدو لك حالة الشاعر من خالل النص ؟ استخرج املعجم الدال عليها   - 1
  .وماهدفه من إحضارها ؟ وهل بلغ ذلك الشاعر ؟ وضح  من الذي احضر الورود ؟ - 2
  .حّدثت الزهرات الشاعر ، خلص مضمون ذلك احلديث  - 3
  .يعكس النص جتربة شعورية عميقة ،وضح موضوع التجربة وموقف الشاعر منه  - 4
  .حددمها مع التمثيل ، مث من خالهلما النمط املهيمن وما خيدمه  يعكس الشاعر زمنني ، - 5

  ) نقاط06: (لبنــــــــــــاء اللغــــــــــوي ا –ب 
  .وضحه مع ذكر مثالني عنه . يف القصيدة للتكرار دور  - 1
  أعرب ماحتته خط اعراب مفردات ومابني قوسني اعراب مجل  - 2
  يف املقطع الثالث صورة بيانية ، حددها مث بني وجه بالغتها  - 3
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  .حدده واستخرج مثالني عنه ، مث وضح سبب استخدام الشاعر له  يف املقطع الثاين لون بديعي بارز ، - 4
  .قطع السطرين االول والثاين من املقطع االول مث سم حبرمها  - 5
  )نقاط 04: ( التقـــــــــــــويم النقـــــــــــــــدي  -ج

ومن مدلوهلا املعروف اىل مستوى الشاعر املعاصر يرتفع باللفظة الدالة على العنصر الطبيعي ، :" يقول عزدين امساعيل 
  "الرمز

  ماهو الرمز الشعري ؟ وكيف حقق اشاعر ذلك يف نصه ؟ -
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