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على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:
األول
الموضوع ّ

ـــص:
ال ّن
ّ
فعيـون عبلـةَ أصب َحـــ ْ
ُ
ت ُمستـع َمــــــــــ َره
انسحبْ يـا عنت َره( ***
01ـ َك ْف ِكف دمو َع َ
ك و) ِ
ـــرھا يــوما ً فقـد *** سقطَـــت من ال ِعقــ ِد الثمـيــــــ ِن الجوھـ َره
02ـ ال تر ُج بسمـةَ ثغــ ِ
03ـ قبﱢلْ
ي" ..وار ُج المعـذ َره
سيـوف
َ
َ
الغاصبين  ..ليصفَـحوا *** واخفِضْ َجنَا َح ِ
"الخ ْز ِ
04ـ ْ
َ
القنابـل ثــرثـــــ َره
عصـر
ك صـامتا ً *** فالشعـ ُر فــــي
أبيـــــــات
ولتبتلـع
فخــر َ
ِ
ِ
ِ
ُ
البنادق عـاج ٌز *** فقــــ َد الھُـويّةَ والقـــــوى والسيـــــــط َره
والسيف فـــي وجــ ِه
05ـ
ِ
ص َ
رت فـريسةً *** عبـداً ذليـالً أســــــــــــــــوداً ما أحقـ َره !!
06ـ يـا
َ
فارس البيدا ِء ِ . .
ص َ
رت ُمعس َكــــ َره
ك
07ـ متطــــرﱢفا ً  ..متخـلﱢفـ ًـا  ..ومخالِفــا ً *** نَ َسبوا ل َ
َ
اإلرھاب ِ . .
ك – كلﱡـــــــھـا مستنفِ َره
ك  ..ھذا دأبُھم *** ُح ُمــــــ ٌر  -لَعمـ ُر َ
08ـ َعبْـسٌ  . .تخـلّت عن َ
بين الــ ّدويﱢ  . .وبيــــــــ َن صرخ ِة ُمجبَـ َره
بي ضا َع صھيـلُــهُ *** َ
09ـ وحصـانُ َ
ك ال َعـ َر ﱡ
وأين أي َن المقــــ ِد َره ؟(
كيف الصمــو ُد ؟!
َ
ت الخي َل يا ابنةَ مالِ ٍك " *** ) َ
10ـ " ھـالّ ســـأل ِ
س  ...أسلَ ُموا أعدا َءھــم *** مفتـــــــــا َح خيمتِھم  ،و َمـــــــ ﱡدوا القنطـ َره
11ـ يا وي َح عب ٍ
لعـدو ُمسلﱠـــــحا ً بشقاقِـــھم *** ونفاقِـــــــھم  ،وأقـام فيـــــــھـم منـبـــــ َره
12ـ فأتـــى ا ﱡ
13ـ ذاقـــوا َوبَا َل ركو ِعـھم و ُخنو ِعــھم *** فالعــــيشُ مــــ ُرﱞ  . .والھزائ ُم ُمن َكــــــــ َره
14ـ ضاعـت ُعبَيلةُ ..والنيا ُ
ق شــــــي ٌء بَع َدھا كـي نخسـ َره
ق ...ودارُھا *** لـــــــــم يب َ
ب يرقــد سـاكنا ً *** فــــــي قبـــــ ِر ِه  . .وا ْدعوا لهُ  . .بالمغف َره
15ـ ف َدعوا ضمي َر العُر ِ
بق دمعـا ً أو دمـــا ً في ال ِمحب َره
16ـ َع َجـ َز الكال ُم عن
ِ
الكالم ..وريشتي ***لــــــــــــــم تُ ِ
الشاعرالمصر ّ
ي  :مصطفى الجزار
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األسئــلة:
أوال :البنـــاء الفكــــري:
1ـ بُني النص على المفارقة القائمة بين مشھدين متباينين ،اذكرھما و استخرج من النص مالمح
كل منھما مع التمثيل
2ـ من المقصود بالخطاب من خالل الكلمات  :عنترة ـ عبلة ـ عبس
3ـ ساھم الجو النفسي في بناء معاني النص؛ حددالخيوط العاطفية التي تربط أبيات القصيدة ؟
ما األثر المرج ّو منھا؟
4ـ يرى أحد الكتّاب العرب أن " من أكبر النكبات التي مني بھا العالم نزعة "القومية" و "الوطنية"
و ال عالج من ھذه األمراض إال غلبة اإلنسانية"
اشرح ھذا القول ـ مبديا موقفك منه ـ بناء على مضمون القصيدة
5ـ تجتمع في النص مالمح الشعر الحديث من حيث الشكل و المضمون ،مثل الثنتين من كل مستوى
6ـ لخص مضمون النص مع مراعاة التقنية
ثانيـا :البنـــاء اللغـــــوي:
1ـ صنف الكلمات التالية ضمن حقلين داللين ث ّم سم كال منھما:
الخزي ،عاجز ،السيف ،حصان ،ركوع ،البنادق ،فريسة ،الصمود
2ـ أعرب ما سطر إعرابا تا ًّما ثم بيّن المحل اإلعرابي للجمل بين قوسين .
3ـ حدد المسند و المسند إليه في الجملتين اآلتيتين :السيف في وجه البنادق عاجز /أتى العد ّو مسلّحا.
4ـ حدد األسلوب البالغي و صيغته و غرضه في البيتين :األول و العاشـر.
5ـ اكتب البيت الثاني عشر كتابة عروضية ثم حدد التفعيالت و سم البحر
ثالثـا :التقويــــم النقـــدي:
يرى بعض النقاد أن المز و حشده المكثف في النص الشعري ھو أحد األسباب في وقوع الشعر في
فخ الغموض و من ثم تراجع المقروئية الشعرية في عصرنا
في ضوء ما درست:
ـ عرف الرمز
ـ اذكر ـ من خالل النص ـ نوعا من أنواعه و بين داللة توظيفه
ـ بيّن علة لجوء الشعراء لتوظيفه مع ذكر ثالثة من ر ّواده
ـ ما عالقة الرمز بالغموض؟
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الموضوع الثانـي:
النـص:

"أيھا العرب ،قسّمت فلسطين فقامت قيامتكم ،ھدرت شقاشق الخطباء ،و سالت أقالم
الكتّاب ،وأرسلھا الشعراء صيحات مثيرة تحرّك رواكد النفوس ،و انعقدت المؤتمرات ،و
أقيمت المظاھرات فھل كنتـم ترجون من ال ّدول المتّحدة على الباطل غير ذلك؟ و ھل كنتم
تعتقدون أنّه مجلس أمــم كما يزعم؟
يا قوم ،ما ظلمت فلسطين يوم قسّمت ،و لكنّھا ظلمت يوم )بذل بلفور وعده(
للصھيونيين باسم حكومته ،و ما منّا ـ أھل ھذا الجيل ـ ّإال من شھد يوم الوعد ،و شھد ما
بينھما ،و من عرف مصادر األمور عرف مواردھا .فانظروا ـ ويحكم ـ ماذا فعل
الصّھيونيون من يوم الوعد إلى يوم التقسيم ،و انظروا ماذا فعلنا.
أن الوعد ال يعدو كونه وع ًدا ،و ّ
علم الصّھيونيون ّ
أن نصّه الطر ّ
ي اللّين ھو  :أن
انكلترا تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن قوم ّي لليھود في فلسطين فأعـــ ّدوا لتحقيقه المال،
و أعـــ ّدوا األعمال ،و اتّخذوا من الوقت سالحًا فلــم يضيّعوا منه دقيقة .و استعانوا بنا
علينا ،فاكتسبوا من ضعفنا قـــ ّوةً ،و من أقوالنا الجوفاء قوة ،و أصبحت ھذه الق ّوات كلھا
ظھيرًا لھم علينا.
كان واجب أن نعمل من يوم الوعد لما ينقض الوعد ،فنجمع ال ّشمل المشتّت ،و الھوى
المتفرّق و الواعد و الموعود بالسّالح الذي يحاربونا به ،و نعلم ّ
أن اليھود ال يكاثروننا
بالرّجال ،فرجالنا أكثر ،و ال يكاثروننا بالشجاعة ،فشجاعتنا أوفر،و إنّما يكاثروننا بالمال و
العلم و الصّناعة .فلو كنّا م ّمن يف ّكر و) يق ّدر( و يأخذ باألحوط األحزم ) لبدأنا من أ ّول يوم
باألعداد و االستعداد(  ،فأعددنا المال ،و أعددنا العلم ،و استعدادنا بالصّناعة.
أما و أنّنا لم نفعل فلنعتبر ّ
أن صدمة التّقسيم القاسية العنيفة ھي تأديب إلھ ّي ينقّي من
ھممنا الوھن و ال ّزغل و ينفي من صفوفنا الك ّل و ال َو َكل ،و ّ
إن األمم الّتي تُصاب بمثل
ث تَ ُر ّجھا رجّا ،و ت ُزجّھا ز ًّجا لتنفض عنھا
تأ ّخ ِرنا و تخاذلنا و غفلتنا لَمحتاجة إلى أحدا ٍ
أطھار الخمول و الضﱠعة ،و تطھّرھا من أدران الخ َور و الفسولة".
ال ّشيخ :محمد البشير اإلبراھيمي.
األسئـلـة:
أوال :البنـــاء الفكـــري:
1ـ ما ر ّد الفعل الذي أبداه العـرب إثر تقسيم فلسطين؟ ما مدى إيجابيته برأيك؟
2ـ ما رأي اإلبراھيمي فيمن علقوا اآلمال على مجلس األمن و الدول الكبرى؟ ما السبب؟
3ـ ما المساعي التي مكنت الصھاينة من احتالل فلسطين ؟ لماذا يلوم الكاتب العرب؟ ھل توافقه؟ علل
4ـ في كل محنة منحة؛ اشرح ھذا القول بناء على خاتمة النص
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5ـ ضمن أي فن نثري تصنف النص؟ عرفه  ،سم نوعه و اذكر أربعة من خصائصه؛ اثنتين شكال و اثنتين مضمونا.
6ـ لخص مضمون النص

ثانيا :البنـــاء اللغـــوي:
1ـ حدد الحقل الداللي الذي تنتمي إليه الكلمات التالية:المتفرق ،التقسيم ،تخاذل ،الضعة
2ـ أعرب ما تحته سطر إعرابا تاما و بين المحل اإلعرابي للجمل بين قوسين
3ـ استخرج من النص  :صيغة منتھى جموع ،جمع قلة )مع ذكر وزن كل منھما(  ،اسم جنس جمعي .
4ـ حدد األسلوب البالغي الغالب على النص  .ما سبب توظيفه؟
5ـ حدد نوع المحسن البديعي في قول الكاتب " :و نعلم ّ
أن اليھود ال يكاثروننا بالرّجال ،فرجالنا أكثر ،و ال يكاثروننا
بالشجاعة ،فشجاعتنا أوفر" و بين أثره البالغي.
ثالثـا :التقـــويم النقــدي:
محمد البشير اإلبراھيمي من رواد مدرسة الصنعة اللفظية و التيار اإلصالحي  ،و من أبرز كتاب المقال الذي
يعتبر أحد أھم فنون النثـرفي أدبنا المعاصر و أبرزھا استخداما في سبيل تنوير العقول و ترقية الوعي في المجتمع
ـ اشرح ھذا القول من خالل ذكر  :ـ المقصود ب " مدرسة الصنعة اللفظية"
ـ ثالثة من خصائص أسلوب أدباء التيار اإلصالحي
ـ مراحل تطور المقال ـ بإيجاز ـ

3as.ency-education.com

