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امتحان بكالوريا التجريبي للتعليم الثانوي
الشعبة :آداب وفلسفة

المدة 03 :سا

اختبار في مادة اللغة العربية وآدابها
عمى الطالب أن يختار أحد الموضوعين التاليين
الموضوع األول
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الشرح اللغوي:بابل:مدينة قديمة عظيمة على جانب الفرات األيسر اشتهرت بالسحر/نواعس:ج ناعسة من النعاس أي أنها فاترة والفتور من
محاسن عين النساء ودليل الحياء/البيض:السيوف/السمر واألسل:الرماح/غشيانها:هجومها/يصوب:ينزل /جمان القطر:الجمان هو اللؤلؤ أما القطر
فهو قطرات المطر ودل الشاعر باللفظتين على األسنان/ضمير الزند:قلب العود الذي توقد به النار/ربيبة:ناضجة وتامة النمو/يرفّ  :يتألأل/
الصهباء:الخمر.
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اقلب الصفحة

األســئمة:
أوال – البنـاء الفكري 70( :نقاط)
 .7حدد الموضوع العام لألبيات ،مستدال بثالث عبارات نصيّة.
 .1تبين صورة الوطن عند الشاعر؟ بم استعان لحسن رسمها؟
 .4يفيض النص عواطف :بين نوعها ،واحكم -من خاللها -على تجربة الشاعر الشعرية.
 .3فيم يأمل الشاعر؟ وما المانع -حسب رأيك -من نيلو؟
 .5حدد نوع النص ،عارضا مفهوما موجزا عنو.
أي األنماط تراه خادما للنص؟ مثّل لو بخاصيتين.
ّ .6
 .7لخص مضمون النص بأسلوبك الخاص.
ثانيا – البناء المغوي 06( :نقاط)
ضح العالقة القائمة بين األبيات الثالثة األخيرة وباقي أبيات النص؟ فيم يخدم ذلك النص؟
 .7و ّ
 .1ما الذي يجمع بين(مصر وبابل وموسى عليو السالم)؟ وما داللة ذلك على نفسية الشاعر؟
 .4حدد الحقل المعجمي الخادم للفن األدبي للنص ،مستحضرا ثالث مفردات دالة عليو.
 .3أعرب ما تحتو خط إعراب مفردات ،وما بين قوسين إعراب جمل.
 .5ما نوع الصور البيانية مع بيان سر بالغتها "فتاة يرف البدر تحت قناعها" " ،نضارة العيش أفسده الهجر"
 .6ما الغرض البالغي لالستفهام في البيتين ()77-5؟
 .7ما نوع الجموع اآلتية مع التعليل :بشر ،سواحر ،الشعر.
الج ْم ُر.
 .8حدد المسند و المسند إليو :أَتَـ ْي ُ
الح َّي  ،فَ َما ُى َو إالَّ َ
ت َ

ثالثا – التقويم النقدي 03( :نقاط)

" مازج الشاعر البارودي بين التقليد والتجديد في نهضتو بالشعر العربي " .انطالقا من ىذا القول:

 تبين – مع التمثيل – مظهرين للتقليد وآخرين للتجديد.

 وضح مكانة "البارودي" في الشعر العربي عامة وأدب المنفى خاصة.
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اقلب الصفحة

الموضوع الثاني

النـــص:

(الىفىض حصٍىة) ،و اليىم ًىم الصٍىة ،فماذا هصىع ؟
مشسدون ،فهل هحن من السحمة و العطف ّ
ئخىاهىا ّ
مجسدون ؟
ثحقاضاها العادة أن هفسح في العيد و هبحهج ،وأن هخبادل الحـهاوي ،وأن هطسح الهمىم ،وأن هتهادي البشائس.
ُ
و ثحقاضاها فلظـطين أن هحصن ملحىتها و وـغـحم ،و وعنى بقضيتها و نهـحم.
و ًحقاضاها ئخىاهىا املشسدون في الفيافي ،أبدانهم للظىافي ،و أشالؤهم للعىافي أن ال هىعم حتى ًىعمىا ،و أن
ال هطعم حتى ًطعمىا.
ليد شعسي !  ...هل أجى ّ
عباد الفلع و الطين ،ما ( ّ
حل ) ببني أبيـهم في فلظطين؟
أيها العسب ،ال عيد ،حتى ثىفروا في صهيىن الىعيد ،و ثىجصوا لفلظطين املىاعيد ،و ال هحس ،حتى ثقرفىا
بصهيىن في البحس .و ال أضحى ،حتى ًظمأ صهيىن في أزض فلظطين و ًضحى.

ّ
ثطمئن
أيها العسب :حسام أن ثىعمىا و(ئخىاهكم بإطاء) ،و حسام أن ثطعمىا و ئخىاهكم جياع  ،وحسام أن
بكم املضاجع و ئخىاهكم (ًفترشىن الغبراء).
أيها املظلمىن( :افهمىا ما في هرا العيد ) من زمىش الفداء و الحضحية و املعاهاة ،ال ما فيه من معاوي الصٍىة
و الدعة و املطاعم ،ذاك حق هللا على السوح ،و هرا حق الجظد عليكم.
ّ
ئن بين جىبي أملا (ًخى ّـصي) ،و ئن بين جىاهحي هازا ثحلظى ،و ئن بين أهاملي قلما ُطمحه أن ًجسي فجمح ،و أن
ٌظمح فما طمح ،و ئن في ذهني معاوي أهحى عليها الهم فتهافحد ،و ئن على لظاوي كلمات حبظها الغم
فحخافحد.
و لى ّأن قىمي أهطقحني زماحهم **** (هطقد ) و لكن السماح ( ّ
أجست)
البشير إلابساهيمي ( وشست في العدد  35من جسٍدة البصائس طىة ) 8491
إثراء الرصيد اللغوي :
الفيافي  :الصحازي  /الظىافي  :املىت  /العىافي  :الرئاب  /الغبراء :ألازض  /أهحى :وقع و مال /أجست :مىعد
الكالم
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األســئمة:
أوال – البنـاء الفكري 70( :نقاط)
 : 7ما موضوع النص ؟وما مناسبتو ؟
 : 1لمن يتوجو الكاتب بالخطاب ؟ و ما مضمونو ؟
 : 4ما المقصود بقول الكاتب  ((:ىل أتى عباد الفلس والطين  ،ما حل ببني أبيهم في فلسطين ))؟
: 3كيف تتراءى لك حالة الكاتب النفسية ؟ وما سبب ذلك ؟
 ( : 5يعكس النص عمق وعي الكاتب وبعد نظرتو )  .كيف تستدل على صحة ىذا القول من النص ؟
 : 6اذكر ثالث قيم بارزة في النص .
 : 7انتقى الكاتب ألفاظا من القاموس العربي القديم  ،عالم يدل ذلك ؟ مثل من النص ؟.
 : 8إلى أي فن أدبي ينتمي ىذا النص ؟ عرفو و اذكر ثالث خصائص لو من النص .
 : 9ما النمط المعتمد في النص ؟ علل ثم اذكر ثالثة مؤشرات لو مع التمثيل .
 : 70لخص النص بأسلوبك الخاص .
ثانيا – البناء المغوي 06( :نقاط)
 : 7أعرب ما تحتو خط إعراب مفردات  ،وما بين قوسين إعراب جمل

 : 1ىل اعتمد الكاتب على الوحدة الموضوعية أم العضوية أم كليهما ؟ علل .
 : 4حدد بعض القرائن التي ساىمت في اتساق النص و انسجامو .

 : 3استخرج من النص ثالثة أساليب إنشائية مختلفة وبين نوعها وغرضها
 : 5ما نوع الصور البيانية مع بيان سر بالغتها في قول الكاتب ؟ ..وأن نطرح الهموم  ،إ ّن بين جوارحي نارا تتلظى ،
نتهادى البشائر .

 :6استخرج من النص ثالث محسنات بديعية مختلفة وبين نوعها و أثرىا .
 :7ما نوع الجموع اآلتية مع التعليل :بشائر ،أرض ،العرب.
 : 8حدد المسند و المسند إليو :وأن نتبادل التـهاني  ،إخوانكم جياع.
ثالثا – التقويم النقدي 03( :نقاط)
 ينتمي الكاتب إلى مدرسة الصنعة اللفظية  .اذكر أربعة من سماتها من خالل النص . -اذكر مراحل المقالة مع ذكر رواد كل مرحلة.
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