
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

             4من  1صفحة                                                                    
 

♠ 
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمقراطيّة الّشعبّية  الجمهورّية الجزائرّية الدِّّ

                                                   ربّية لوالية المسيلةمديرّية الت  

                                                                 -امجد ل -ثانويّة المجاهد بن البار المسعود

بيعي ة             آداب وفلسفة                                                    الّشعبة:                   2020دورة: البكالوريا الر 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيعيَّة( في ماّدة اللّغة العربّية وآدابها الثَّاني اختبار الثاّلثيّ   ساعتانالُمد ة:                         )البكالوريا الرَّ
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:  على المترّشِّ

ل  الموضوع األوَّ

 :" فاروق جويدةيقول الشَّاعر المصرّي المعاصر "  ّص:النّ 

 )                     1(                                                                           )3( 

                                   ياء  بالضّ  عودي اإلسراء ليلة   يا  ؟                                  ..األنبياء   بالد من ىتبقَّ  ماذا
 البقيع من العنيد وء  الضّ  ليتسلَّ                                    وداء  السَّ  جمة  النَّ  غير   شيء   ال

 القدس روابي إلى                                                ..ماء  السَّ  في ترتع  
 داء  بالّن  المآذن   تنطلق                                     القتلى مواكب   غير   شيء   ال
 د  محمَّ  وجه   ويطلّ                                                     ساء الّن  اتوأنَّ 
 ..ماء  السّ  في نورا   حمن  الرَّ  به يسري                               تي الّ  داحس سيوف   غير شيء   ال
 ياء  بالضّ  عودي اإلسراء ليلة يا                             )الغبراء في الموت سهام غرست(

 العذراء   خلةالّن  عذبج  يهّز                                                     ا عام   خمسون
 الوليد   األمل   ساقطت ي                                    ضجيجا نياالدّ  تمل   والحناجر

 القدس   ربوع على                                                 ء..الهوا نبتلع   ثمّ 
 )4(                                                 الغ نيمة   في قيحّد   دجالَّ  وكل  
 هداء  الشّ  يبعث   المآذن   تنتفض                                                 يشاء ما ينهب   ثمّ 

 ياء  بالضّ  عودي اإلسراء ليلة يا                                             صبح   كّل   في أطفالنا
 العذراء   خلةالنَّ  بجذع يه ّز                                        العمر   جدار   على يرسمون  

 عيني في وءالضَّ  اختناق   غمر                                                  ..تجيء ال خيال  
 .  واألشالء.. الموت ورغم                                                   )2             (

 المشانق فوق   أرى أن أحلم مازلت                                    األنبياء؟  بالد من تبقّى ماذا
 ماء  السَّ  تصفع ه الوجه قبيح جالد وجه                    الخرساء   خيولنا ويلالطَّ  متالصَّ  من ماتت  
 األطفال   أرى أن أحلم   مازلت              سوداء   نجمة ترتع   المصلوب مجده ا بقايا وعلى
 تاء  الشّ  دفء في كاألزهار )يختبئون(                    الخضراء   أشجارنا دىبالرَّ  يحصد فالعجز  

 ..أحلم   مازلت                                 ربوعنا  بين اآلن يبدو  شيء ال
 صرختي يعانق   وطنا   أرى أن                                    األبناء  وفرقة.. تاتالشَّ  غير
 إباء في ويرفض.. شمم   في ويثور                        ة  ألمّ  المهين   العجز صورة يرسم هر  والدَّ 

 ربوعنا بين للا  وجه   ويطل                                             اريخ التَّ  من خرجت  
 ..األنبياء   أرض.. وتعود                  ..األعداء   حمى إلى كالقطيع   تهرول   واندفعت  
 عفالضّ  كهوف سكنت  

    األوهام   على واسترخت  
عريَّةفاروق جويدة:            . وما بعدها  341م، ص 2007 دار الش روق، القاهرة، مصر،  ،3، جاألعمال الش ِّ
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بيعيَّة(في ماد ة الل غة العربي ة وآدابها  اختبار الث الثي  الثَّاني  2020الشُّعبة: آداب وفلسفة / بكالوريا  /)البكالوريا الرَّ
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            4من  2صفحة                                                                   
  

 األسئلة:

 نقاط( 10الفكرّي: )أّوالً: البناء 

  ؟وعلى من يلقي لومه؟ ع ال م  يتحسَّر الشَّاعر 1.

س م  الشَّاعر  صورة   .2 ي ا رأيك الخاّص فيها.لواقع المجتمع العربّي؟  ر  بد  حها م   وّض 

 هل يبدو الشَّاعر متفائال  بتغيّر المجتمع العربّي؟ علّ ل بعبارات من النَّّص. 3.

 في النَّّص؛ ما سببها؟ بّي ن المقاطع الدَّالة على ذلك من النَّّص. الحزن واأللم جليَّة   مسحة   .4

فه و  .5  .ذكر خصائصهاإلى أّي  فّن  أدبّي  ينتمي النّّص. عّر 

رين له مع التّمثيل .6 ؤّش   .ما النَّمط  الغالب  على النّّص؟ اذكر م 

ص  مضمون  .7  تقنيَّة التَّلخيص.، متّب ع ا النَّصّ لّخ 

 (نقاط 06) :اللّغويّ  البناء ثانيًا:

موز اآلتية:  .1 د  - ليلة اإلسراء - داحس والغبراء - النَّجمة السَّوداء (ما داللة الرُّ  .)محمَّ

 بّي ن نوع األسلوب وغرضه البالغّي في العبارتين اآلتيتين: .2

 .« ؟..ماذا تبقَّى من بالد األنبياء   »أ.   

ٍة خرجت  من التَّاريخ » ب.                                                                               .« الدَّهُر يرسم صورة العجز المهينِّ ألم 

 ، اشرحها مبّي نا سّر بالغتها.« بالد األنبياء »ما نوع الّصورة البيانّية الواردة في قوله:  .3

:أعرب ما يلي إعراب   .4 فردات   «ضجيجا نياالدّ  تملُ  الحناجر» في قول الشَّاعر: «ضجيجا» م 

  . «صرختي يعانقُ  وطنا   أرى أحلُم أن مازلت» في قوله: «صرختي»و 

     : مل   غير شيء   ال» الواردة في قول الشَّاعر: «الغبراء في الموت سهام غرست» وما يلي إعراب  ج 

 أن أحلمُ  مازلت » الواردة في قوله: «يختبئون»و  «الغبراء في الموت سهام غرست تيالّ  داحس سيوفِّ 

         .«يختبئون األطفال   أرى

عرّي اآلتي دراسة  عروضيَّة وسّم بحره:  .5  .« اء  ي  بِّ ن  األ   دِّ ال  بِّ  ن  مِّ  ىقَّ ب  ت   ااذ  م   »ادرس السَّطر الّش 

 نقاط( 04قدّي: )يم النَّ يثالثًا: التَّق

ن اص  للشَّاعر   ة  ال م  ز  ة  بار  م  ا في بناء القصيدة  المعاصرة  حتَّى أضحى س  ا هامًّ مز دور  لعب الرَّ

عاصر  من امتطاء  صهوتها.  الم 

مز وأنواعه ودوره في العمل  األدبّي . • د مفهوم الرَّ  انطالق ا من النَّّص حّد 

ل  انتهى الموضوع األوَّ
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 الموضوع الثَّاني 

 النّّص:

راز من الطّ  ادفات  ص  م   اد  هو صيَّ  العربيُّ  اعر  والشَّ  ،)ط  ليس لها مخطَّ  ة  العربيَّ  القصيدة   إنَّ ( »

ة من سرج حصانه إلى حضن الخليفة بخفَّ  ويقفز   وصف محبوبه،سيفه .. إلى  من وصف   ل فهو ينتقل  األوَّ 

  ...ههو فارس   ميدان   وكلُّ ، ههو موضوع   موضوع   ا فكلُّ ريح  م   والمنبر   واتية  م   وما دامت القافية   ،انو  ل  ه  ب  

ذي يعرضه علينا الّ  اإلخباريّ لم ي إلى آخر هذا الف ...دس إلى الجزائروك إلى الق  م  ر  إلى الي   ين  ّط  من ح  

 ه... فال تتجاوز اإلثارة سطح جلد ،عاة البقررشعراء اليمين كما تعرض على الجمهور البسيط أفالم 

 وتساقط   ة  ال  ز  والج   ة  ام  خ  فالف  ، ل إليناخيَّ هكذا ي   أو  على اليسار   ق اليمين  ات يتفوَّ قطة بالذَّ في هذه الّن 

جمهورنا ورث مع ما ورث غريزة  ألنَّ  ؛اا أكيد  ا منبريًّ نجاح  ق لها ها يحّق  ر  وتكسُّ  ة  العربيَّ  الحروف  

  تي تعتمد الّ  ة  رقيَّ الشَّ  ار  و  د  احد وباأل  الو   ر  ت  ا باآلالت ذات الو  تاريخيًّ  مرتبط   الموسيقيُّ  ه  وحسُّ  ،يب  ر  ط  التَّ 

ار   على ر   .دورّي   الواحدة بشكل   غمة  النَّ  ت ك 

 نَّ إليها، ألهذه وال يلجأ  ّي  ع  ض  و  الم   ير  د  خ  فال يحاول استعمال طريقة التَّ  الحديث   العربيُّ  اعر  ا الشَّ أمَّ 

      ها مفاتيح الى عوالم أرحب وأبعد. وقيمة الحروف تكون بقدر ذاتها ولكنَّ  غة لديه ليست غاية بحدّ اللّ 

 ما تثيره حولها من رؤى وظالل وتبعثه من إيحاءات.

وتصطدم ، و وتخفتة تعل  ات نغميَّ ب من فلذَّ اعر الحديث مركَّ في قصيدة الشَّ  البناء الموسيقيّ  إنَّ   

ة هي ائمة لذّرات القصيدة موسيقى داخليَّ د من هذه الحركة الدَّ ويتولَّ  وتهدأ وتنفعل.، وتقسو قُّ وتر   ،ق  تفترو 

 تبية.اعة الرَّ أقرب منها الى دقَّات السَّ  مفونيّ إلى البناء السَّ 

ين ل  د  ت  ع  أو الم  ، يني  ار  س  ا رغبة الي  ال تعني أبد   ة  قليديَّ التَّ  في القصيدة   كل  الشَّ  على ناحية   ار  س  الي   ثورة   إنَّ 

ة عامَّ ر  عالّش   لطبيعة   والجماليّ  اريخيّ هم التَّ وعي   أو حذفه. إنَّ  كلالشَّ في إلغاء هذا  ،منهم على األقلّ 

 .ة  اال  غ والم   ف  رُّ ط  يمنعهم من التَّ  ،ة وظروف نشأتها وتكّونهاة خاصَّ ولطبيعة القصيدة العربيَّ 

 وليس في الفنّ  ،تي تصنع االنسانذي يصنع قوالبه وليست هي الّ االنسان هو الّ  هم يؤمنون أنَّ إنَّ 

    وب الثَّ  يختار   موهوب   الموهوبين وكلُّ  ال تطيقها أجساد   الجاهزة   فاألثواب   ،ة  أو أبديَّ  ة  نهائيَّ  أشكال  

وهو ال يطالب أبد ا بإلغاء األثواب الفضفاضة في شعرنا، ألنَّه يعرف أنَّ التَّخلّ ي          .)ذي يستريح فيهال  (

ي األدبّي التَّاّم، ولكنَّه يطالب بتعديل هذه األ  عصريَّةثواب بشكل  يجعلها عن أثوابنا القديمة معناه الع ر 

 وعمليَّة ومريحة.

ر   )-برغم كل  سحرها وإثارتها -(فالقافية   ي ال  الشَّاع  ، إنَّها الالَّف ت ة  الحمراء الهثًانهاية  يقف  عندها خ 

حين يكون في ذروة اندفاعه وانسيابه، فتقطع أنفاسه، وتسكب الثَّلج         )قِّف  (الّتي تصرخ بالشَّاعر

، وتضطّره إلى بدء الشَّوط من جديد، والبدء من جديد معناه الّدخول في مرحلة المشتعلعلى وقوده 

   .« اليقظة أي مرحلة النَّثر.

                                       

ف  -)نزار قبَّاني                                                                                    ( -بتصر 
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 األسئلة:

 نقاط( 10أّوالً: البناء الفكرّي: )

ح. ثيرهاالّتي ي  ةُ ما القضي   .1  الكاتب؟ وما الهدف من إثارتها؟ وّضِّ

ح مستدالًّ  .2 اء بالقصيدة العربي ة القديمة؟ وما موقف الكاتب من ذلك؟ وّضِّ ما هي أسباب تأثّر القُر 

 بعبارات من الن ّص.

ق اليمين على اليسار؟ .3  من يقصد الكاتب بشعراء اليمين وشعراء اليسار؟ وفيم  يتفو 

م إجابتك بالت عليل من الن ّص.هل كلُّ  .4   تجديٍد إلغاٌء للقديم؟ دّعِّ

 تُصّنُِّف هذا الّنّص؟ حلِّّل وعلِّّل ُحكمك. الن ثرِّ  من أنواعِّ  إلى أّيِّ نوعٍ  .5

رين مع الت مثيل من الن ّص. ما الن مطُ  .6 يُّ الغالُب؟ دُل  عليه بُمؤّشِّ   الن ّصِّ

، متّبِّع ا تقني ة الت لخيص. .7 ص مضمون الن ّصِّ  لّخِّ

 (نقاط 06) :اللّغويّ  البناء ثانيًا:

 .« الموسيقي  البناء  - القافية - الشَّاعر - القصيدة » :اآلتيةلللفاظ  الد الليُّ  ما الحقلُ  .1

د في الن  المُ  البالغّيِّ  األسلوبِّ  ما نوعُ  .2  ّص؟ ولماذا؟عتم 

د ا وزنيهما.جمع قلّة - صيغة منتهى الجموعمن النّّص:  هات   .3  ، محّد 

د نوعيهما، وبيّ ن ق يمتيهما الجماليّة في كّل من التّعبيرين  .4  اآلتيين: اشرح الّصورتين البيانيتين التّاليتين وحّد 

ادفاٍت  " -  ."الشَّاعُر العربيُّ هو صيَّاُد ُمص 

               ." إنَّها الالَّفِّت ةُ الحمراء " -

5. . ، وما بين قوسين إعراب جمل   أعرب ما فوق الخّط إعراب مفردات 

 نقاط( 04قدّي: )يم النَّ يثالثًا: التَّق 

دين          أين يمكن تصنيف نزار قبَّاني حسب هذا  )1 النَّّص، ضمن قائمة األدباء المحافظين أم المجّد 

 أم المتطّرفين؟ علّ ل إجابتك من النَّّص.

مؤهَّلة أكثر من غيرها الستيعاب مواقف  -فكريًّا وفّن يًّا  -ما الّذي يجعل القصيدة العربيَّة المعاصرة  )2

 الّشعراء من ظروفهم وواقعهم؟.
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