امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

مديرية الرتبية ابلوادي
امتحان البااكلوراي التجريبية

دورة ماي2016

الشعبة :علوم تجريبية

الموضوع األول

اثنوية دايس خليفة ابجلديدة
امتحان يف مادة :اللغة العربية وآ آداهبا
التوقيت :ساعتان ونصف

النص:
أّيّيها المشت ـكي وم ـا بك داء = كي ـف تغدو إذا غدوت عليال؟
ﺲ يئ ـو ٍ
س =(يتمـنى ) قبل ال ّرّرحيل ال ّرّرحيال
إن شّير الن ـفوس نف ُ

ويرى ال ّشّشوك في الورود ،ويعـمى =أن يـرى فوقها الّنّندى إكليـال
ه ـو عبء على الحياة ثقي ـل
= مـ ـن يظ ّنّن الحياة عبئا ثقيـال
وال ـذي نفسه بغير جمـ ـال= ال يـرى في الوجود شيئا جميـال
فتمّتّتع بال ّصّصبح مـا دمت في ـه = ال تخ ـف أن يزول حتى يـزوال
أنت( لألرض) أوال وأخ ـيرا = كنت ملكا أو كنت عبدا ذليـال
كـ ّلّل من يجمـع الهموم عليـه = أخ ـذته الهموم أخذا وبي ـال

أّيّيهـا المشت ـكي وما بك داء = كن جمي ـال تر الوجود جمي ـال ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Èî]Ÿ;Êd^;]Ë÷Áb
أوال -البناء الفكري 12 :نقطة

األسئــــــــــــــلة

 - 1من المخصوص بخطاب إيليا أبي ماضي في النص ؟ إوإالم يدعوه ؟
 - 2في أريك ما الدافع إلى نظم القصيدة ؟

1ن

 - 3كان حضور الطبيعة بارزا؟ علل ذلك ،ثم مثل لهذا الحضور بثالثة ألفاظ.
 - 4كيف يبدو الشاعر ،أمتشائم ا أم متفائال ؟ علل حكمك بالتمثيل من النص .

2ن
2ن

 - 5بين المعنيين الواردين في مطلع القصيدة وخاتمتها ارتباط واضح ،بين ذلك.

1ن

ّضح ذلك.
 - 6تجلت في النص الوحدتان الموضوعية ،والعضوية ،و ّض
 - 7انثر األبيات الخمسة األولى من النص .

2ن

ثانيا -البناء اللغوي 08 :نقاط
1
2
3
4

 1.5ن

2.5ن

2.5ن
أ-عرب ما تحته خط إعراب مفردات ومابين قوسين إعراب جمل.
2ن
في النص نمطان بارزان اذكرهما ،موضحا دورهما في خدمة النص.2ن
زاوج الشاعر بين الخبر واإلنشاء ،وضح دور كل أسلوب في بناء النص.1.5ن
-هات ثالث أدوات صنعت االتساق واالنسجام في النص ،مع التمثيل.

بالتوفيق  ..بكالوريا موفقة ..وحياة مليئة بالنجاحات

امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

مديرية الرتبية ابلوادي
امتحان البااكلوراي التجريبية

دورة ماي2016

الشعبة :علوم تجريبية

الموضوع الثاـني

اثنوية دايس خليفة ابجلديدة
امتحان يف مادة :اللغة العربية وآ آداهبا
التوقيت :ساعتان ونصف

النص:

ٌس بشريٌةٌة ما ُيُيْغْغنيه عن خارقٍةٍة تأتيه من األرض
" إ ن في أخالق النبي  وسجاياه التي ال تشتمل على مثلها نف ٌس
أو السماء ،أو الماء أو الهواء ،إَّنَّن ما كان يبهر العرب من معجزات علِمِمه ،وِحِحلِمِمه ،وصب ِرِره ،واحتما ِلِله،
وتواض ِعِعه ،وإيثا ِرِره ،وصد ِقِقه ،وإخال ِصِصه أكث ُرُر مّمّما كان يبهرهم من معجزات تسبيح الحصى وانشقاق القمر،
وَمَم ِيِيْشْش الشجر ،ولين الحجر؛ وذلك ألنه لم يكن ُيُيريبهم في األولى ما كان يريبهم في األخرى ،من الشبه بينها،
فـلوال صفاته النفسية ،وغرائ ُزُزه ،وكماال ُتُته ما نهضت له
وبين عرافة العرافين ،وكهانة الكهنة ،وسحر السحرة ،ـ
الخوار ُقُق بكل ما يريده ،وال تركت له المعجزات في نفوس العرب ذلك األث َرَر الذي تركته؛ ذلك هو معنى قوله
تعالىَ: مولَْو ُيكْغن َم
ك) 
ب ( الْغنفَم ﱡ
ضوا ِممْغن َمِحْغولِم َم
ت فَمظّما ً َمغلِميﻆَم اْغلقَمْغل ِم
كان  شجاَعَع القلب ،فلم يه ْبْب (أن يدعَمو) إلى التوحيد قوما مشركين يعلم أنهم ِغِغالظ ُجُجفا ٌةٌة ِرِرَشَشسون ،يغضبون
لدينهم غض َبَبهم ألعراضهم ،ويحبون آله َتَتهم ح َّبَّبهم ألبنائهم .وكان على ثقة من نجاح دعوته ،فكان يقول لقريش:
" يا معش َرَر قريش ،وهللا ال يأتي عليكم غير قليل حتى تعرفوا ما تنكرون ،وتحبوا ما أنتم له كارهون".
كان  كريماَ ،حَحْمْمَسَس األخالق ،فلم يزعجه أ ْنْن كان قومه يؤذونه ،ويزدرونه ،ويشعثون منه ،ويضعون التراب
على رأسه ،ويلقون على ظهره أمعا َءَء الشاة ،و َلَلَسَسى الجزور ،وهو في صالته ،فكان يقول " :اللهم اغفر لقومي
فإنهم ال يعلمون ".
كان واسَعَع األمل ،كبي َرَر الهّمّمة ،صل َبَب النفس ،لبث في قومه ثالث عشرة سنة يدعو إلى هللا فال يلبي دعو َتَته إال
الرُجُيل بعد الرُجِمل .فلم يبلغ المل ُلُل من نفسه ،ولم يخلص اليأ ُسُس إلى قلبه ،فكان يقول " :لو وضعوا الشم َسَس في
َك هذا األم َرَر حتى ُيُيظه َرَره هللا ،أو أهلك دونه ما تركته "
يمينى والقم َرَر في يساري على أن أتر َك
ومازال هذا شأ َنَنه حتى ع ِلِلم أن مك َةَة لن تكون مبع َثَث الدعوة ،وال مطلَعَع تلك الشمس المشرق ِةِة ،فهاجر إلى المدينة،
فانتقل اإلسالُمُم بانتقاله من السكون إلى الحركة ،ومن طور الخفاء إلى طور الظهور لذلك كانت الهجرة مبد َأَأ
تاريخ اإلسالم ،ألنها أكب ُرُر مظه ٍرٍر من مظاهره" .
 .مصطفى لطفي المنفلوطي ( األعمال الكاملة ص. ) 331 :

البناء الفكري12 :نقــــــطة
1ـ حدد املضمون العام للنص بدقة.

األسئــــــــــــــلة

2ـ بني أثر أخالق النيب  يف جناح الدعوة.

3ـ حدد مالمح شخصية الكاتب ،وثقافته من خالل نصه هذا.

 .4ضمن أي فنون النثر تدرج هذا النص؟ اذكر خاصيتني من خصائصه.

2ن
3ن
2ن
2ن

 5خلص مضمون النص مراعيا شروط التلخيص.

3ن

البناء اللغوي 08 :نقـــــــاط
 1ـ أعرب ما حتته خط إعراب مفردات ومابني قوسني إعراب مجل.

 3ن.

2ـ ما احلقل الداليل البارز يف النص ؟ مثل له بلفظني.

1ن

3ـ تنوعت األمناط يف النص ،اذكر ثالثة منها ،ممثال مبقطع لكل منط.
َع تلك الشمس المشرق ِةِة )1.5 .ن
4ـ@@تذّوّوق الصورة البيانية الواردة يف قول الكاتب ( :علم أن مك َةَة لن تكون مبع َثَث الدعوة ،وال مطل َع
 .5ما نوع األسلوب الغالب يف النص ؟ علل ذلك1 .ن
 1.5ن

بالتوفيق  ..بكالوريا موفقة ..وحياة مليئة بالنجاحات

