اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﻳﺔ2017/2016 :

ﺛﺎﻧوﻳﺔ ﺣﻲ اﻟﺳﻼم اﻟﺟدﻳدة ـــ ﻋﻳن ﺻﺎﻟﺢ
اﻟﻔرض اﻷوﻝ ﻟﻠﺛﻼﺛﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻲ ﻣﺎدة :اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ و آداﺑﻬﺎ
ﻳوم اﻟﺧﻣﻳس  15رﺟب  1438اﻟﻣواﻓق ﻟـ  13أﻓرﻳﻝ 2017

اﻟﻣدة :ﺳﺎﻋﺗﺎن

اﻟﻣﺳﺗوى :اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ آداب و ﻓﻠﺳﻔﺔ 2+1

ﺗﻨﺒﻴﻪ :اﻗﺮأ ﻛﺜﻴﺮاً و اﻛﺘﺐ ﺗﺮﻛﻴﺰاً ؛ ﻷن ﻧﺠﺎﺣﻚ أن ﺗﻔﻬﻤﻨﻲ أﻧﻚ ﻓﻬﻤﺖ ﺑﻮﻋﻲ ﺻﺤﻴﺢ  ،و ﺗﻔﺮدت ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺳﻠﻴﻢ
النص:
ط آﻣﺎﻟﻨﺎ ،وﻣﺴﺘﻮدع أﻣﺎﻧﻴﻨﺎ ،ﻧﻌﺪﻛﻢ ﻟﺤﻤﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ )وﻫﻲ ﺛﻘﻴﻠﺔ( ،وﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻹرث ،وﻫﻮ
أﺑﻨﺎءﻧﺎ ﻣﻨﺎ ُ
إﻧﻜﻢ ﻳﺎ َ
اﻟﻤﺪﻟِ ُﺞ ﻓﻲ اﻟﻈﻼم ﻣﻦ ﺗﺒﺎﺷﻴﺮ اﻟﺼﺒﺢ ....ﻓﺈذا ﻋﺮﻓﺘﻢ ﻫﺬا،
ذو ﺗﺒﻌﺎت وذو ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ،
وﻧﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮﻩ ُ
ُ
وﻋﺮﻓﺘﻢ
وواﺟﺐ آﺑﺎﺋﻜﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻏ َﺬوا
)ﺗﺤﻤﻠﺖ( اﻷﺗﻌﺎب ،وذاﻗﺖ ﻃﻌﻢ اﻟﺤﺎﺟﺔ واﻟﺸﺪة،
َ
َ
واﺟﺐ أﻧﻔﺴﻜﻢ اﻟﺘﻲ ّ

روادﻩ ؛ إذا ﻋﺮﻓﺘﻢ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ،ﻓﻤﺎذا أﻋﺪدﺗﻢ
داﻋﻲ اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻴﻜﻢ وﻟﺒّﻮا ،وواﺟﺐ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻜﻢ ّ
ورﺑﱠﻮا ،وأﺟﺎﺑﻮا َ

ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻮاﺟﺒﺎت؟

ﺗﺒﺘﻴﻼ ،وأﻧﻔﻘﺘﻢ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ
إﻧﻜﻢ ﻻ ﺗﻀﻄﻠﻌﻮن ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻮاﺟﺒﺎت إﻻ إذا اﻧﻘﻄﻌﺘﻢ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ،وﺗﺒﺘﻠﺘﻢ إﻟﻴﻪ ً

ﻛﻨﻮزﻩ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ واﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ،
واﻟﺴﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ ،وﻋﻜﻔﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺧﺬﻩ ﻣﻦ أﻓﻮاﻩ اﻟﺮﺟﺎل وﺑﻄﻮن اﻟﻜﺘﺐ ،واﺳﺘﺜﺮﺗﻢ َ

ﺳﻮاد اﻟﻠﻴﻞ ﺑﺒﻴﺎض اﻟﻨﻬﺎر.
وﻛﺜﺮة اﻟﻤﻨﺎﻇﺮة واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ،ووﺻﻠﺘﻢ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻪ َ

إن أﺳﻼﻓﻜﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌ ّﺪون اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﻜﻤﺎل ﻓﻴﻪ ،ﺑﻞ ﻛﺎﻧﻮا  ،ﻳﻌ ّﺪون اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻟﻠﻘﺎء

اﻟﺮﺟﺎل ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﻮﺟﻮب؛ ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻳﻘﻄﻌﻮن اﻟﺒﺮاري واﻟﺼﺤﺎرى واﻟﻘﻔﺎر ،وﻳﻠﻘﻮن ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻠﻪ اﻟﻤﻌﺎﻃﺐ واﻷﺧﻄﺎر،

واﻟﻨﺼﺐ،ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺤﺎﺳﺒﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ أن ﺗﻀﻴﻊ إﻻ
وﻛﺎﻧﻮا ﻳﺠﻮﻋﻮن ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻠﻪ وﻳﻌﺮون ،ﻻ ﻳﺘﺸ ّﻜﻮن اﻟﻔﺎﻗﺔ
َ

ﻓﻲ اﺳﺘﻔﺎدة وﺗﺤﺼﻴﻞ ،ﻓﺘﻌﺎﻟﻮا ﻧﻘﺎرن ﺳﻴﺮﺗﻜﻢ ﺑﺴﻴﺮﺗﻬﻢ ،ﺛﻢ ﻧﺘﺤﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ.

اإلبراھيمي/بتصرف ــ
البشير
آثاروإناإلمام
ﻳﺎ أﺑﻨﺎءﻧﺎ ،إن اﻟﺤﻴﺎة ﻗﺴﻤﺎن :ﺣﻴﺎة ﻋﻠﻤﻴﺔ ،وﺣﻴﺎة ــ
ﻗﻮ ًة وﺿﻌ ًﻔﺎ،
محمدﺗﻨﺒﻨﻲ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﻤﺎ
ﻋﻤﻠﻴﺔ،
ﻋﻠﻰ اﻷوﻟﻰ ّ

وﻋﻘﻤﺎ ،وإﻧﻜﻢ ﻻ ﺗﻜﻮﻧﻮن أﻗﻮﻳﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ إﻻ إذا ﻛﻨﺘﻢ أﻗﻮﻳﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ ،وﻻ ﺗﻜﻮﻧﻮن أﻗﻮﻳﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ إﻻ
ً
وإﻧﺘﺎﺟﺎ ً

اﻟﻮﻗﺖ ﻛﻠﻪ...ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪوا ﻋﻠﻰ اﻟﺪروس وﺣﺪﻫﺎ ،واﻋﺘﻤﺪوا ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬاﻛﺮة ،إن
إذا اﻧﻘﻄﻌﺘﻢ ﻟﻪ ،ووﻗﻔﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ
َ

أقلب الصفحة 2/1

ﻟﻘﺎح اﻟﻌﻠﻢ ،ﻓﺎﺷﻐﻠﻮا أوﻗﺎﺗﻜﻢ ﺣﻴﻦ ﺗﺨﺮﺟﻮن ﻣﻦ اﻟﺪرس ﺑﺎﻟﻤﺬاﻛﺮة ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺪرس ،إﻧﻜﻢ إن ﺗﻔﻌﻠﻮا
اﻟﻤﺬاﻛﺮة ُ

اﻷﺳﺌﻠﺔ :

ﺗﻨﻔﺘﺢ ﻟﻜﻢ أﺑﻮاب ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ،وﺗﻠُ ْﺢ ﻟﻜﻢ آﻓﺎ ٌق واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻬﻢ.

أوﻻ ـ ـ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻜﺮي :

 -1ما القضية التي يعالجھا الكاتب في نصه ؟ وما الغاية من ذلك ؟.
 -2ما ھي عوامل نجاح الطلبة في نظر الكاتب؟.
 -3نبه الكاتب في نھاية النص إلى حقيقة ال يمكن تجاھلھا .ما ھي؟ولماذا.
 -4كيف تتجلى لك شخصية الكاتب من خالل النص ؟ .
 -5أين يمكن تصنيف ھذا النوع من النثر ؟ علل بذكر ثالث من خصائصه؟
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 -6لخص ھذا النص محترما تقنية التلخيص .
ﺛﺎﻧﻴﺎ ـ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻠﻐﻮي :
 -1استخرج من النص ثالث ألفاظ تنتمي إلى حقل العلم .
 -2حدد المسند و المسند إليه وبين نوع كل منھما في التعابير اآلتية:
ﻟﻘﺎح اﻟﻌﻠﻢ ـ ﺗﻨﻔﺘﺢ ﻟﻜﻢ أﺑﻮاب ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ـ إﻧﻜﻢ ﻣﻨﺎط اﻷﻣﻞ
إن اﻟﻤﺬاﻛﺮة ُ
 -3أعرب ما تحته خط إعراب مفردات وما بين قوسين إعراب جمل.

 -4اذكر ما تدل عليه حروف الجر و العطف من
معان في ھذا التعبير >>:ﻋﻜﻔﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺧﺬﻩ ﻣﻦ أﻓﻮاﻩ
ٍ
ﺳﻮاد اﻟﻠﻴﻞ ﺑﺒﻴﺎض اﻟﻨﻬﺎر
اﻟﺮﺟﺎل وﺑﻄﻮن اﻟﻜﺘﺐ ،ﺛﻢ وﺻﻠﺘﻢ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻪ َ

<<

 -5اشرح الصورتين البيانيتين اآلتيتين و اذكر نوعھما و قيمتھما البالغية:
ﻟﻘﺎح اﻟﻌﻠﻢ ــ ﺗﻨﻔﺘﺢ ﻟﻜﻢ أﺑﻮاب ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ.
إن اﻟﻤﺬاﻛﺮة ُ
ﺛﺎﻟﺜﺎ ـ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻨﻘﺪي :

ﻗﻴ ـ ـ ـ ـ ـﻞ " :ﻳﻌ ّﺪ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﻛﺘّـ ـ ـ ـﺎب اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ اﻟﺒﺎرﻋﻴﻦ ،و ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺄﻧّـ ـ ـ ـﻘﻮا ﻓﻲ أﺳﻠﻮﺑﻬﻢ "
اﻟﻤﻄﻠﻮب :إﻟﻰ أﻳّـ ــﺔ ﻣﺪرﺳﺔ أدﺑﻴّﺔ ﻳﻨﺘﻤﻲ اﻟﻜﺎﺗﺐ؟ اذﻛﺮ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻨّﺺ.

ﻣﻊ ﺗﺤﻴﺎت أﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺎدة و ﺗﻤﻨﻴﺎﺗﻪ ﻟﻜﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
الصفحة 2/2
انتھى

اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻧﻣوذﺟﻳﺔ
اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻜﺮي:
 -1في النص حقالن معجميان :
أ-الحقل المعجمي  1التفاؤل مفرداته ) ابتسم  ،مرنما  ،البشاشة  ،تضحك ( 1ن
ب -الحقل المعجمي  2التشاؤم مفرداته ) كئيبة  ،التھجم  ،محتاجة  ،علقما ( 1ن
 -2يدعو الشاعر في القصيدة للتفاؤل و نبذ التشاؤم .و يدل ذلك على نزعته اإلنسانية 1.5 .ن
 -3الدالالت النفسية التي تحملھا التراكيب ) السماء كئيبة  ،الليالي جرعتني علقما  ،البشاشة ليس
تسعد كائنا ( ھي  :التشاؤم و الحزن 1 ....ن
 -4داللة تكرار لفظة ) ابتسم ( التأكيد و اإللحاح على التفاؤل 1 .ن
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 -5االتجاه الفني للشاعر ھو الرومانسي المتمثل في الرابطة القلمية 1 .ن
 -6النمط الغالب على النص  :حواري 1.5.ن
القرائن الدالة عليه :
· اعتماده على الحوار المجسد في قال  /قلت
· نص يغلب عليه اإلنشاء ك أتراك تغنم .....أم أنت تخسر  /ابتسم  /فلعل غيرك  /يا صاح ...
· اعتماده على ضمائر المخاطب أنت
· اعتماده على أفعال القول و الجمل القصيرة جمل مقول القول .
اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻠﻐﻮي:

 -1اإلعراب  :ﻛﺌﻴﺒﺔ  :خبر مرفوع بالضمة الظاھرة على آخره /ﺟﺮع:فعل ماض مبني على الفتح

/ت:للتأنيث /ﻧﻮن:للوقاية ال محل لھا من اإلعراب/الياء:ضمير متصل في محل نصب مفعول به

)اﺑﺘﺴﻤﺖ(جملة فعلية في محل جر مضاف إليه ) .اﻟﺪﺟﻰ ﻣﺘﻼﻃﻢ( جملة تابعة لجملة لھا محل من
اإلعراب2.ن
 -2عبر الشاعر عن األنا و اآلخر في القصيدة و يدل ذلك على الصراع النفسي بين الحزن و الفرح و
التشاؤم و التفاؤل 1.ن
 -3شرح الصورة و بيان قيمتھا الجمالية 2 :ن
السماء كئيبة ) استعارة ( حيث شبه السماء باإلنسان فذكر المشبه ) السماء ( و حذف المشبه به )
اإلنسان ( و أشار إليه بأحد لوازمه ) الكآبة( على سبيل االستعارة المكنية .
قيمتھا الجمالية  :توضيح المعنى و بيانه بالمبالغة و اإليجاز و التشخيص الرائع .
 -4معاني حرفي العطف  :أو تفيد التسوية أم تفيد:اإلضراب 1ن
 -5معنى حرف الجر الباء اإلستعانة 0.5ن
 -6األدوات التي ساھمت في بناء النص و اتساقه  1.5:ن
 ادوات الربط ) حروف العطف و حروف الجر ( الواو  ،في  ،أو  ،أم  ،الفاء ....الباء  ،على ... ، الضمائر ) المتكلم قلت جرعتني  ،المخاطب  :أنت ن غيرك  ،قال ..... أدوات االستفھام  /الحروف المشبھة بالفعل إنك ...أدوات النصب لن  ،إذا الظرفية  ،لذا ن ال النافيةللجنس ... ،
اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻨﻘﺪي:
جسد الشاعر بعض مبادئ مدرسته الفنية ) الرابطة القلمية ( و تتجلى في 4 :ن
أ -سھولة اللغة :ابتسم ـ أيكون غيرك مجرم....
ب -النزعة اإلنسانية  :الدعوة إلى التفاؤل
ت -بعد الصور عن التكلف و التعقيد:السماء كئيبة ـ الشھب تضحك
ث -عناصر الطبيعة ) السماء  ،الليالي ن الشھب  ،العلقم  ،األنجم  ،الكآبة  ،البشاشة (
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