ثاَىَح ػطُح يسؼىدٌ
يذَشَح انرشتُح نىالَح انجهفح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انًذج  :ساػراٌ
انشؼة 3 :أفم ،نغ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اختبار البكالوريا التجريبي في مادة اللغة العربية وآدابها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ػهً انًرششح أٌ َخراس أحذ انًىضىػٍُ انرانٍُُ :

الموضوع األول :
النصَ :قىل يحًىد دسوَش:
ٌوسف ٌا أَبً.
أَنا
ٌ
ٌا أَبً ،إخوتً ال ٌحبُّوننً،
ال ٌرٌدوننً بٌنهم ٌا أَبً.
والكالم
ً و(ير ُمونني بالحصى)
ِ
ٌَعتد ُون عل َّ
ٌرٌدوننً أَن أَموت لكً ٌمد ُحونً
ِ
َ
وهم أوصد ُوا باب بٌتك دونً
وهم طردونً من الحق ِل
هم س َّم ُموا عنبً ٌا أَبً
وهم َّ
حط ُموا لُعبً ٌا أَبً
شعري
حٌن ( َّ
مر النَّسي ُم)والعب ِ
ً وثاروا علٌك،
غاروا
ُ
وثاروا عل َّ
َ
فماذا صنعتُ لهم ٌا أبً؟
الفراشات َّ
حط ْ
ً،
ت على كتف َّ
سنابلُ،
ً ال َّ
ومالت عل َّ
والط ٌْ ُر َّ
َّ
حط ْ
ً
ت على راحت َّ
فماذا فعَ ْلتُ أَنا ٌا أَبً،
ولماذا أَنا?
سفًا،
أَنتَ س َّمٌتنً ٌُو ُ
ونً فً ال ُجبّ ِ  ،واتَّهموا الذِّئب;
وهُ ُمو أَوقعُ َ
ِئب أَرح ُم من إخوتً..
والذ ّ ُ
أبتً! هل جنٌَْتُ على أَحد عندما قُ ْلتُ إ ِنًّ:
عشر كوكبًا ،وال َّ
مر ،رأٌت ُ ُهم لً ساجدٌن؟
رأٌَتُ أَحدَ
شمس والق َ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انصفحح 4/1 :

اقهة انصفحح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أسئلة الموضوع األول :
البنبء الفكري :
 .1يا انقضُح انرٍ ػانجها انُص؟ يغ االسرشهاد.
 .2شحٍ انشاػش قصُذذه تانشيىص ،أركشها وحذد دالنرها.
 .3وضح انصىسج انشؼشَح انىاسدج فٍ انًقطغ انثانث.
 .4كُف ذثذو شخصُح انشاػش يٍ خالل انُص؟.
 .5يا انًُظ انغانة ػهً انُص؟ أركش نه يؤششٍَ.
 . 6انُص َؼكس يجًىػح يٍ انقُى ،اسرخشج أهًها يؼهقا ػهُها.
البنبء اللغوي :
 .1يا دالنح ذكشاس انضًُش ـ هى ـ فٍ انًقطغ انثاٍَ؟ وػهً يٍ َؼىد حقُقح؟.
 .2اػشب يا ذحره خظ فٍ انُص إػشاب يفشداخ ويا تٍُ قىسٍُ إػشاب جًم.
 .3هاخ يٍ انُص أسهىتٍُ إَشائٍُُ يخرهفٍُ ،وتٍُ َىػهًا وانغشض يُهًا.
 .4اسرخشج أهى انقشائٍ انهغىَح انىاسدج فٍ انُص ،وتٍُ دوسها فُه.
 .5حذد َىع انصىسج انثُاَُح فًُا َهٍ ،وتٍُ تالغرها:
ـ َشيىٍَُ تانحصً.
ـ يش انُسُى والػة شؼشٌ.
التقويم النقدي:
أدب انًقاويح هزا األدب انجًُم انزٌ سسى انراسَخ انُضانٍ فٍ فهسطٍُ انحثُثح  ،أسصذ
أهى يىضىػاذه و خصائصه انفُُح تاالػرًاد ػهً أيثهح يٍ انُص ويًا دسسد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انصفحح 4/2 :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الموضوع الثبني :
النص :

طه حسين ،نقال من كتابه < من حديث الشعر والنثر>.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انصفحح 4/3 :

اقهة انصفحح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أسئلة الموضوع الثبني :
البنبء الفكري :
 .1تى وصف انكاذة انشؼش؟.
 .2أَهًا أسثق فٍ انىجىد :انشؼش أو انُثش؟ػهم حكًك.
 .3نًارا ػجض انشؼش ػٍ يىاكثح يرطهثاخ انحُاج انحذَثح؟.
 .4يا أهى يًُضاخ أسهىب طه حسٍُ يٍ خالل انُص؟.
 .5إنً أٌ فٍ أدتٍ َُرًٍ انُص؟ حذد َىػه وأهى خصائصه.
 .6طغً ػهً انُص انًُظ انرفسُشٌ ،هم َاسة انًىضىع؟ حذد يؤششٍَ نه.
البنبء اللغوي :
 .1حذد انحقم انًؼجًٍ نهُقذ األدتٍ فٍ انُص (أستؼح يصطهحاخ).
 .2اػشب يا ذحره خظ فٍ انُص إػشاب يفشداخ ويا تٍُ قىسٍُ إػشاب جًم.
َ .3خهى انُص يٍ انؼاطفح ،إالو ذؼضو رنك؟.
 .4تى ذفسش اػرًاد انكاذة األسهىب انخثشٌ؟
 .5أسصذ انصىسج انثُاَُح انىاسدج فًُا َهٍ يثُُا تالغرها:
ـ أصثح انشؼش ػاجضا.
ـ كاٌ انشؼش هى نساَها األدتٍ.

التقويم النقدي:
فكشج اإلنرضاو فٍ األدب هٍ حصُهح انُظشَاخ انُقذَح انحذَثح  ،يا يفهىيها؟ و يا يذي انرضاو األدَة
انحذَث تها؟ دػى إجاترك تأيثهح يٍ انىاقغ.

ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اَرهً

انصفحح 4/4 :

تانرىفُق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

