
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
   الثانوي للطور العربية اللغة وامتحانات لفروض الجامع البنك           وزارة التربية الوطنية      

2018أفريل                                                  امتحان البكالوريا التجريبية   
لغات أجنبية الشعبة:    

  سا 03 المدة:                                        اللغة العربية وآدا�ا            اختبار في مادة:

قال البوصريي النص:  
ـــــــــــدم  ـــــــــــه علـــــــــــى ســـــــــــاق بـــــــــــال ق متشـــــــــــي إلي  ســــــاجدةجــــــاءت لدعوتــــــه األشــــــجار  -1 

ــــــــــديع اخلــــــــــط يف القــــــــــم  )فروعهــــــــــا مــــــــــن ب  كتبــــــــت(ا ســــــــطرت ســــــــطرا ملــــــــا كأّمنــــــــ  -2 
ــــــــــــــه حــــــــــــــّر وطــــــــــــــيس للهجــــــــــــــري حــــــــــــــم تقي ـــــــــــــل الغمامـــــــــــــة أىن ســـــــــــــار ســـــــــــــائرة  -3  مث

وكـــــــــــل طـــــــــــرف مـــــــــــن املفـــــــــــار عنـــــــــــه عـــــــــــم  ومــــا حــــوى الغــــار مــــن خــــري ومــــن كــــرم -4 
مـــــــــا بالغـــــــــار مـــــــــن أرم  )هـــــــــم يقولـــــــــون(و فالصـــــدق يف الغـــــار والّصـــــديق مل يريـــــا -5 

خـــــــــــــــــــري الربيّـــــــــــــــــــة مل تنســـــــــــــــــــح ومل ُحتـــــــــــــــــــم علـــــى ظّنـــــوا احلمـــــام وظّنـــــوا العنكبـــــوت  -6 
ــــــــدروع وعــــــــن عــــــــال مــــــــن األطــــــــم ومــــــــن ال وقايــــــــــــة اهللا أغنــــــــــــت عــــــــــــم مضــــــــــــاعفةٍ  -7 
ــــــــــــــــــــــب مبــــــــــــــــــــــتهم وال نــــــــــــــــــــــيب علــــــــــــــــــــــى غي تبـــــــــــــارك اهللا مـــــــــــــا وحـــــــــــــي مبكتســـــــــــــب -8 

ــــــــــــاس مل  ــــــــــــني الن ــــــــــــدوqا العلــــــــــــد ب حـــــــــد أآياتـــــــــه الغـــــــــر ال خيفـــــــــى علـــــــــى  -9  يقــــــــــــمب
   14 -13"بردة المديح" البوصيري ص                                                         

 

 

 

        

امتحانامتحان البك
لغاتلغات أشعبة:  الشعبة:  

am:للاللغة اي مادة:ر في مادةxaرييوصريي
سســــــاألشــــــجار ــــــه األشــــــجار 
كتبــــــكتبــــــــت((ــــــا طرا ملــــــــا 

ـــــــــــائرةار ســـــــــــــائرة 
 كــــرم

(وو
خـــــــــــــــــــريخـــــــــــــــــــري ا

ــــــــدروع و ــــــــدروع ومــــــــن ال مــــــــن ال
ــــــــــــيب علــــــــــ نــــــــــــــــــــــيب علــــــــــــــــــــــى 

ــــــــــــ ـد بــــــــــــني الالعلــــــــــــد بــــــــــــني الن
4-1313ص صيري ص 
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 األسئلة 
 نقاط  10أوال: البنــــاء الفكــــري: 

  هذا النص ؟ وكيف صور الشاعر تقبل الناس لدعوته؟ ما املكانة اليت حيتلها املوصوف يف -1
 ر ذلك يف النص ؟هأين يظ .بّني الشاعر أن املوصوف حممي بقدرة إالهية -2
؟ وضــحها ؟ مســتدال بعبــارات مــن  يف الــدعوة حــد رفاقــهأمــع  للموصــوفذكــر الشــاعر قصــة وقعــت  -3

 .النص
 ما اهلدف الذي رمي إليه الشاعر من خالل النص  -4
  خلص مضمون النص بأسلوبك اخلاص حمرتما تقنية التلخيص -5

 نقاط 06ثانيا: البنــــاء اللغـــــوي: 
الـــواردة يف عجـــز  يقـــمِ يف البيـــت األول ولفظـــة  صـــدر ردةالـــوا ســـاجدةأعـــرب إعـــراب مفـــردات لفظـــة  -1

(هـــم الـــواردة يف البيـــت الثـــاين ، كتبـــت فروعهـــا)   (وأعـــرب إعـــراب مجـــل مـــابني قوســـني: .التاســـعالبيـــت 
 الواردة يف عجز البيت اخلامس. يقولون)

 .يف صدر البيت األول ، مبينا نوعها واشرحها مبينا أثرها البالغيالواردة  حدد الصورة البيانية -2
 مبينا الّسببمع املخاطب املفرد واضبط حركة النطق به  تمشي ايت بفعل األمر من الفعل -3
 عالم يدل ذلك هل ميكن التقدمي أو التأخري يف أبيات القصيدة؟ -4
  . اذكر ثالثة منهاعلى جمموعة من الروابط يف بناء نصه اعتمد الشاعر -5

 نقاط 04ثالثا: التقــــويم النقــــدي: 
 ،المـــدائح النوبيـــة  لشـــعر البوصـــيري:" يمتـــاز شـــعر البوصـــيري فـــي نجـــاء فـــي قـــول أحـــد الدارســـي

 بالرصانة والجزالة وحسن استعمال البديع" 
 11ص بالشعب األدبية  صمن الكتاب المدرسي الخا                                       

 شرح هذا القول مبينا املكانة اليت حيتلها البوصريي يف عصره .ا
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.لنص
دف الذي را اهلدف الذي رمي

ن النص بأسلمضمون النص بأسلو
نقاطنقاط0606وي: 

ســـاجســـاجدة لفظـــة ات لفظـــة 
مجـــل مـــابنيب مجـــل مـــابني قوســـني

س.
ت األول ، مبينالبيت األول ، مبينا ن

 املفرد واضبططب املفرد واضبط ح
 يدل ذلكالم يدل ذلك

 الثة منها كر ثالثة منها

فـــيصـــيري فـــي المـــد المـــدائح ي

1111صص ية
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