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شر ما ينبغي أن تعيش أو أقّل من ذلك ...و باقي  حيـاتھا ھدر، في كسل ــإّن األّمة اآلن تعيش عُ 
أو في ال شيء، و ال ينقصھا لتعيش كما ينبغي إالّ أن تكتشف و خمول أو بين نرد و شطرنج، 

  لء الّزمن و خضوعه لحكم العقل.ــــطريقة م
(  85إلى   81ـ ص   03رـ جـــــأحمد أميــــن ـــ كتاب فيض الخاط

  بتصّرف)
  األسئـــــــــلة

  ) نقاط 10: (  الفكري البناء -أّوالً 
القضيّة التي يعالجھا الكاتب ؟ و ما الھدف من إثارتھا؟ وضح.            ماھي .1
                                 للمحافظة على الّزمن. ة الكاتب ــــــــــــــحّدد رؤي .2
      از.ـــــــــــــأورد الكاتب مظاھر ضياع الّزمن و نتائجه .اشرح ذلك بإيج .3
  .في الفقرتين األخيرتين من النص لّخص مضمون رسالة الكاتب إلى القارئ .4
                                               .حدد النمط المھيمن للنص بالتعليل .5
           إلى أي نوع من النّثر ينتمي النّص؟ علّل بذكر ثالث من خصائصه.  .6

 ً   ) نقاط 60: (  اللّغوي البناء -ثانيا
  حّدد داللة (كم) في بداية النّص و (إّما) في الفقرة الثالثة منه. .1
  ما تحته خط و بيّن محّل ما بين قوسين من اإلعراب. أعرب .2
 استخرج من النّص اسم جمع و صيغة لمنتھى الجموع مع التعليل. .3
 شعارك....) و غرضه األدبي. في قوله:(اجعلْ  حّدد نوع األسلوب .4
 .                 النّص الّروابط التي حقّقت االتّساق في أربعة مناستخرج  .5
 صورة بيانية من النّص و اشرحھا مبيّنا جمال بالغتھا. ادرس .6

 ً   ) نقاط 40: (  النقدي التقويم -ثالثا
أّدت الّصحافة دورا رئيسيّاً في االرتقاء بفن المقالة و نشرھا منذ فجر النّھضة    

  إلى يومنا ھذا. 
ّ بي            از ـ كيف تجّسد فضل الّصحافة على المقالة في نّص ـــن ـ في إيجـــ

  الكاتب  مضمونا و شكال.

  امتحـــان البكالوريــــــا التّجريبي في ماّدة اللّغة العربيّة و آدابھا
آ ف                                         03القسم: الّسنة 

  و نصف ّدة: أربع ساعاتــالم
  على الخيــــــــــــار اآلتييــنعلى التّلميــــذ أن يعــــالج أحـــــد الموضوعين
  أّوال: الّسند النّثري

ام الستغالل المال و تحصيل العلم و كسب الّصحة ، فكم ـــكان الّزمن ھو الماّدة الخإذا 
  أعمار تضيع في عبث، ال في عمل دنيا و ال في عمل آخرة. أضعنا من كّل ذلك؟ و كم

 لوال إھمالُ من نتيجة ضياع الّزمن ضياع كثير من منابع الثّروة، كان يمكن أن تستغّل 
الّزمــان و جھـــل استعماله...و من نتيجة ضيـــاع الّزمــــن كسـاد الكتب و المجــــالّت الجّديـــــة 

الّشأن في عالم المال كالّشأن في عالم الكتب، فھناك القناعة بالقليل و  في مصـــر و الّشرق،...و
الّرضا بما قسم هللا و النّوم على الوظيفة، و العمل الّراتب الذي ال يدعو إلى جھد، و ال يبعث على 

  تفكير، ثّم ھناك الفقر المضني، و إفساح الطّريق لألجنبي النّشيط الذي يعرف كيف يستغّل زمنه.
أريد من المحافظة على الّزمن أن يُمأل كلّه بالعمل و أن تكون الحياة كلّھا جّد ال ھزَل  لستُ 

فيھا، و أن تكون عابسة ال ضحك فيھا، ...إنّما أريد أالّ تكون أوقات الفراغ طاغية على أوقـــات 
د ـ أكثر العمل، و أالّ تكون أوقات الفراغ ھي صميم الحياة، و أوقات العمل على ھامشھا، بل أري

من ذلك ـ أن تكون أوقات الفراغ خاضعة لحكم العقل كأوقات العمل، فإنّنا في العمل نعمل لغاية، 
فيجب أن نصرف أوقات الفراغ لغاية كذلك، إّما فائدة صّحيّة كاأللعاب الّرياضيّة و إّما لّذة نفسية 

، ألّن ) ليست غاية مشروعةـ(فكالمطالعات العلميّة و األدبيّة.أّما أن تكون الغاية ھي قتل الوقت 
  الوقت ھو الحياة فقتل الوقت قتٌل للحياة.

ات  حبّه و ــــان يستطيع أن يغيّر موضوعـــمفتاح العالج لھذه المشكلة االعتقاد بأّن اإلنس
ه كما يشاء، و يستطيع أن يغيّر ذوقه كما يشاء...ففي استطاعة أغلب النّاس ـ إذا قويت ـــــكرھ

  و إلى ما ينفعھم عقليّا. اــصّحييقّسموا أوقات فراغھم إلى ما ينفعھم   إرادتھم ـ أن
ھل كسبت صّحة أو ) ك؟ــــاذا عملت في وقت فراغــــم(اجعل شعارك  دائما أن تسائل نفسك: 

غاية محدودة صرفت فيھا زمنك؟  ماال أو علما؟ و ھل خضع  وقت فراغك لحكم عقلك فكان  لك
اول حتى تنجح  ،فقليل من الّزمن يخّصص كّل يوم لشيء ــــإن كان كذلك فقد نجحت، و إالّ فح

  مّما تتخيل. ا تتصّور و أرقىـمعيّن قد يغيّر مجرى الحياة و يجعلھا أقوم ممّ 
  

  الموضوع الثاني: السند الشعري
  

 قال الشاعر إيليا أبو ماضي:
 الكائنُ  أنّـــــــــــه           ھو   يحسب ان ـــــك  ا آدميّ ــأنـ  01           

ىلَ ه الفضْ ـُـشرعت و  مىاألسْ   
          02 ـ تتلْ مذْ تُ  لإلنسان في الــدّ ھر حقْ بـــةً             فــلقّنَنِي غيّا وعلّمــني 

 األسئــــــلة
أوال:البناء الفكري: [10 نقاط ]

الّشاعر في األبيات األولى عن مذھبه الّسابق في الحياة.وّضح ذلك و  كشف .1
 اشرحه بإيجاز.

تبّدلت رؤية الّشاعر للحياة و لما حوله.ما سبب ھذا التّحّول؟ و ما مظاھره؟  .2
 وّضح بذكر عبارات من النّص.
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ـــــــــــــــــالَجھْ   
ر ــّب خيا رُ ـــي ه الخير كلّـــــــــه            وتُ لْ ّر خِ ــش ا ُرّب ـــيَ  وـ  03          

ىخلته نكبـــة جــــــــــلَّ   
 لة حسرىـــذي مقْ ـــل       جم (يطلع بالّدجى)    النّ  تُ ـإلى أن رأيـ  04          

ىلَ لة جذْ ـــذي مق و   
ال يبتغي شكرا ــــــكيف النھر يبذل مـــــاءه            ف اھدتُ ــش وـ  05          

ـــــــالَ وال يّدعي فضْ   
رّوي ـــكيف ي عوسجــا            و و  ن الطّل ورداـــكيف يزي وـ  06          

الَ ھْ السّ  ر وــالعارض الوع  
         07 ـ و كيف تُ ـغـّذي األرض األ ّم نبتھـــــــا            و أقبـحه شكالً  

ــــــــــــــــالَ كأحسنه شكْ   
لي   أصبح ي في الحياة كرأيھـــــا            وـــأصبح رأيــفـ  08          

ـــالَ ن سوى مذھبي قبْ ــــــدي  
ه ـــــو لم يكن فيــــل و     ديني كدين الروض يعبق بالّشذى       ــفـ  09          

الَّ سوى اللص منسَ   
اختار (ا حسن ما ـي و     وديني الذي اختار الغدير لنفســــه       ـ  10          
ىلَ ا أحْ ــم و )الغدير  

ل ـــه اإلبـــإن وردت و وي         ــه الطّير عطشى فترتـــيء إليـتجـ  11         
ـــــــالَ لم يزجر اإلبْ   

وال  ــــال إثم ذا يمحىبمائــــــــــه         فم ـــويغتسل الّذئب األثيـ  12         
ىـــــلَ ھر ذا يبْ ــــط  

 قصــــيدة: [ كتابي ] من ديـــوان " الخمائل " ص291 و ما بعدھا
  الشرح اللغوي: 

ـ   نبات شوكيالعوسج:ـ   المطر الخفيفالطل:ـ  السحابالعارض:ـ  فرحةجذلى:
  . زھر األقحواناألقاحي:

بالطبيعة.بم تفّسر ذلك ؟ مثّل استعــان الّشاعر في تجسيد تجربته الشعورية  .3
 لذلك من النّص.

 ] 12إلى البيت  08انثر األبيات من [ البيت   .4
 إلــى أي غرض تنتمي القصيدة؟ و ما الھدف منه؟ علّل. .5
  حــّدد النّمط الغالب معلال بذكر مؤّشرين له مع التّمثيل. .6

ثانيا: البناء اللغوّي: [06 نقاط ]
 ة: [ النّجم ـ  يّدعي ـ عطشى ] ؟بـــم توحي المفردات اآلتيـــ .1
 .12و (الباء) في البيت 08و (الفاء) في البيت 04حّدد داللة (إلى)في البيت .2
 أعرب مــــا تحته خط و بيّن محل ما بين قوسين من اإلعراب. .3
 ) صورة بيانيّة. حّدد نوعھا و اشرحھا مبيّنا أثرھا البالغي.11في البيت ( .4
 اعتمد الشاعر على الطّباق. ما داللة توظيفه ؟ مثّل له من النّص. .5
  اكتب البيت الثــــاني كتابة عروضيّة ، ضع تفعيالته و سّم بحره.  .6

ثالثا: التقويم النقدي: [04 نقاط ]
  ينتمي إيليا أبو ماضي إلى مدرسة  أدبيّة مھجريّة تجديديّة .      
 عّرف بھذه المدرسة و أبرز أعالمھا. .1
 استخرج أربعا من خصائصھا معلال وممثال لھا. .2
  بيّن دور الشعر فيھا. .3
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