
  الدميقراطية الشعبية اجلزائرية اجلمهورية
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  لغات أجنبية : الشعبة 

ا                                         :اختبار يف مادة   د30سا و03: املدة           اللغة العربية وآدا
  ن خيتار احد املوضوعني التالينيأعلى املرتشح 

ــوع األول    املوضـــــــــــــــــــــــــــ
  :النص 

  ضــــــــــياء    فالكائنــــــــــات    اهلــــــــــدى    ولــــــــــد -1
     

  وثنـــــــــــــــــاء      تبســـــــــــــــــم     الزمـــــــــــــــــان     وفـــــــــــــــــم  
  بشــــــــــــــــراء      بــــــــــــــــه     والــــــــــــــــدنيا     للـــــــــــــــدين     حولــــــــــــه    املالئــــــــــــك    واملــــــــــــأل    الــــــــــــروح -2  

  جــــــــــــــاؤوا  بــــــــــــــك  اهلــــــــــــــدى إىل مرســــــــــــــلني مـــــــــــــن    حتيـــــــــة   )الوجـــــــــود  جـــــــــاء(  مـــــــــن  خــــــــري   -3
  الغـــــــــــــــرباء    بـــــــــــــــك    مســـــــــــــــكا    وتضـــــــــــــــوعت    فزينــــــــــت    الســــــــــماء   هللا   بشــــــــــر   بــــــــــك -4
ــــــــــــــــواء    تفعــــــــــــــــل    ال   مــــــــــــــــا   وفعلــــــــــــــــت    املــــــــدى  جلــــــــود  بلغـــــــت  ســــــــخوت  فـــــــإذا -5   األن
  اجلهـــــــــــــــــــــــالء    بعفـــــــــــــــــــــــوك    يســـــــــــــــــــــــتهني    ال    ومقـــــــــــــدرا     فقـــــــــــــادرا     عفـــــــــــــوت    وإذا -6
ـــــــــــــــــــت   رمحـــــــــــــــــــت  وإذا -7 ــــــــــــــــــدنيا   يف  هــــــــــــــــــذان    أب   أو   أم   فأن   الرمحــــــــــــــــــاء   مهــــــــــــــــــا   ال
ــــــــــــابر     خطبــــــــــــت     وإذا -8 ـــــــــــــــوب    النـــــــــــــــدي    تعـــــــــــــــرو    هــــــــــــزة     فللمن   بكـــــــــــــــاء     وللقل
  ووفـــــــــــــــــاء     ذمـــــــــــــــــة    عهـــــــــــــــــدك    فجميـــــــــــــــــع    أعطيتــــــــــه   أو   )العهــــــــــد   أخــــــــــذت(   وإذا -9

  شـــــــــــــــفعاء    لـــــــــــــــه    مـــــــــــــــا    املنـــــــــــــــزه   وهـــــــــــــــو    وحــــــــده   الشــــــــفاعة   عــــــــز  لــــــــه  مــــــــن   -10
  رتبـــــــــة     حســـــــــبك     األمـــــــــي     يهـــــــــا -11
     

  العلمــــــــــــــــاء   بـــــــــــــــك  دانــــــــــــــــت  أن  العلـــــــــــــــم  يف  
  ســـــــــــــــــواء    احليـــــــــــــــــاة   حـــــــــــــــــق   يف   فالكـــــــــــــــــل    الغـــــىن  أهـــــل  مـــــن  الفقـــــر أهـــــل أنصـــــفت -12  

ــــــــوف -13 ــــــــة    ختــــــــري(    إنســــــــا    نأ    ل   )مل
     

ـــــــــــــــار   مـــــــــــــــا   ـــــــــــــــك    إال    اخت   الفقـــــــــــــــراء    دين
  )البوصريي (                                                                                        

  :شرح املفردات 
  .ج نوء املطر الشديد  :األنواء رض ، األ: الغرباء انتشرت رائحته ، :عت تضوّ 
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  :  ةـــــــــــــــاألسئل
  )نقاط 10(:  ريـــــــــــــــــــــالفكاء ـــــــــــــــــــــالبن –أ  

  .قصيدة ؟ علل أضفاها الشاعر على املديح يف الغة اليت بمن املمدوح ؟ زما الص -1
ا الشاعر ؟ اذكر بعضا منها مانوع الصفات اليت تغىن -2  .  
  ؟ هل ترى لدلك سببا ؟ 13و  12مب مدح الشاعر ممدوحه يف البيتني  -3
  .خصائصه بعض  حدد منط النص واذكر  -4
ر ايك درستها اوجه تشابه دل عليها مبالبوصريي اليت ةبني هذه القصيدة ومهزي -5   .فيها  د
  هوضح ذلك انطالقا من األساليب وااللفاظ الواردة في هل تفاعل الشاعر عاطفيا مع ما قاله يف النص ؟ -6
  .سطر أخلص مضمون النص يف بضعة  -7

  )نقاط  06: ( وي ـــــــــــــــــــــاللغاء ـــــــــــــــــالبن –ب 
  .من اإلعراب بني قوسني ما أعرب ماحتته خط يف النص وبني حمل  -1
  .ما احلكمة من توظيف أساليب الشرط يف النص وتكرارها ؟ وضح ذلك انطالقا من مثالني  -2
دل علـــى صـــورة مـــن البيـــت االول واشـــرحها بالغيـــا وبـــني مـــوطن . اســـتعان الشـــاعر بصـــور بيانيـــة متعـــددة  -3

  .احلمال فيها 
احدد داللة اذا  -4   .يف البيت اخلامس  وإعرا
لنسبة للمديح ؟ -5   ماهو الضمري الذي أكثر الشاعر من توظيفه ؟ هات امثلة عنه ، وما داللة ذلك 
  ادرس عروضيا البيت األول وسم حبره واذكر التغريات اليت طرات على تفعيلته  -6

  )نقاط  04: ( دي ــــــــــــــــــالنقومي ـــــــــــــــــــــالتق –ج 
  ح كالسيكية اذكر ثالث منها يف النص مالم -1 
  شعر املديح النبوي غرض قدمي ما رأيك يف هذا اللون من الشعر ؟  -2 

  .سلوبه أعلل سبب ظهوره يف عهد املماليك ذاكرا موضوعاته وخصائص     
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ــاملوض   يــــــــــانـــــــــوع الثـــــــــــــ
  : النص 

ـــر اجلســدي واملعنــوي مــاال يوصــف إين ال أديــر  شــعيب لقــد لقــي مــة اقــتالع ولكــن ملح  أســطوانةمــن العــذاب والقهـ
ا، يه ليست مسألة فلسطينيةتوقذفه إىل ال شعب كامل كـل يـوم  )أمتـزق (خنجر يف كل ضـمري إنسـاين ولقـد كنـت  إ

ء وأمســـع منهـــا أغـــاين انتصــار الفـــاحتني الـــذين  وأ أرى منــازل الضـــحية حـــىت منفاهـــا  )يالحقـــون(أهلـــي يســـكنها غـــر
رهــا  ولقــد رأيــت كيــف حيــرث النــاس يف   )كيــف تتغــري أمســاء الشــوارع والقــرى واملــدن ( لقــد رأيــت، ليقضــوا علــى أ

وكيـف جتـري عمليـة التـنفس مـن ، ولقـد رأيـت كيـف يزيـف التـاريخ  ...اد اآلخرين ويستخرجون القمح والتفاح أجس
ت اآلخرين ـا القاتـل وأكثر من ذلك رأيت كيف تتم عملية مطالبة ر العـرتاف  مازالـت إسـرائيل حـىت ، الضـحية 

ـ، إىل العامل بـزي القاتـل ) تقدم شعيب ( اآلن  ، ومل يكـن شـعيب حيسـن غـري االسـتجداء والتجـول  ا الضـحيةوتـدعي أ
ب احملكمة الدوليـة، وال يقدم نفسه إال ببطاقات اإلغاثة والقـرع علـى أجـراس ضـمري العـامل ، حـق  إن الوقوف على 

  تغريت"  لقد.هكذا الدنيا "كان صاحبه ضعيفاً ذا  إ"ولكن احلق ليس حقاً ، وطن مغتصب  ذكرى والبكاء على، حق
إىل احليـاة  بل ببطاقات االستشـهاد لقـد وجـد شـعيب طريقـه، ومل يعد يقدم نفسه ببطاقات اإلغاثة" اآلن صورة شعيب 

  .وهذه هي املقاومة وهذا هو احلل ، املوت  عندما اجتاز سراديب
   

  )حممود درويش   (                                                                                                                                                                   
  :ة ـــــــــــــلــــاألسئ

  ) نفاط  10: ( ري ــــــــــــــالفكاء ـــــــــــالبن –أ 
رت اهتمام الكاتب ؟ -1   ما القضية اليت اجلزهرية اليت ا
ء   .   التيه .   القهر : حدد مدلول األلفاظ اآلتية  -2   .سراديب. الغر
  حق ؟ علل احابتك من النص ؟ هل الوجود الصهيوين يف فلسطني  -3
  بارات الدالة على ذلك ؟ول االمر ن ما العأيرى الكاتب أن شعبه كان ضعيفا يف  -4
  هي مؤشراته ؟ ما منط النص ؟ وما -5
  .اخلاص ، واقرتح عنوا مناسبا من ثالث كلمات فقط  سلوبكخلص مضمون النص  -6

  ) نقاط  06: ( وي ـــــــــــــاللغاء ـــــــــــالبن –ب 
  .اعرب ماحتته خط إعراب مفردات ومابني قوسني إعراب محل  -1
  .ما عالقة النص يف فقرته االوىل بفقرته االخرية ؟ علل  -2
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  .مع التعليل .هات ضرب اخلرب الواردة يف الفقرة األوىل  -3
ت  -4 لكنا   .أرصد أربعا منها مث اشرحها وبني سر بالغتها ،النص حافل 

  ) نقاط  04: ( دي ـــــــــالنقومي ــــــــالتق –ج 
وبــني نزعــة .أثبــت صــحة هــذه املقولــة مــن عــدمها ....ب وطــرده مــن أرضــه قيــل ال ميكــن اقــتالع شــع -1

  هم خصائصها أ  مربزاالكاتب 
  .يسمى شعر التفعيلة  بني كيف سامهت القضية الفلسطينية يف جناح التجربة الشعرية اجلديدة أو ما -2
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