
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
أساتذة اللغة العربية للطور الثانوي           وزارة التربية الوطنية                                        

2017دورة جوان                                امتحان البكالوريا للتعليم الثانوي                     
علوم جتريبية و تقين رياضي ورياضيات وتسيري واقتصاد الشعبة :    

  سا 02 املدة:                                          اللغة العربية وآداا            اختبار يف مادة:

قال مفدي زكريا النص:  
ــايل   -1 ــعيي وأعم ــد س ــبيل ا   أال يف س

ــوال       ــر أه ــن غم ــت م ــا القي ــه م   وللّ

    
ــا  -2 ــار م ــة القه ــى ذم ــل(عل ــا فاع   )أن

ــايل      ــمك الع ــوزا ، إىل الس ــرق اجل   إىل مف

    
ــه    -3 ــى ذات اإلل ــت عل ــالض   مناض

  ولــيس لغــري اللّــه ســعيي وإقبــايل       

    
  احلـق يف الكـف سـاطعٍ    اوسـيف وقمت  -4

  لتهـــذيب أرواح وتقطيـــع أوصـــال     

    
ــا  -5 ــاة حمكّم ــام الطّغ ــى ه ــحى عل   فأض

ـ       ــر لـ ــدماء النص ــوى ب ــالس   يس ط

    
ــه   -6 ــت ظالل ــد حت ــان اخلل ــت جن   رأي

  فأضــحى يل احلــامي حبلّــي وترحــايل      

    
  وأيقنــت أنّ اــد ســبلٌ خطــرية    -7

  فقــدمت دون اــد روحــي وامــوايل      

    
  فمــا اــد إالّ جنــةٌ دون وصــلها    -8

ــايل       ــق آجـ ــاق ومتزيـ ــاثر أعنـ   تنـ

    
9- ــم تكــن ــدوق فل ــالعزم الص ــدرعت ب   ت

ــوى     ــال  س ــح آم ــاء مطم ــة الزرق القب  

    
ــاالً  -10 ــوا رج ــالون(وكون ــروا)ال يب أن ي  

  دون حتقيـــق آمـــال الرزايـــاصـــروف    

    
  ودونكـــم جـــو الســـعادة إنمـــا -11

ــالل     ــيم أغـ ــانيكم بتحطـ ــوغ أمـ   بلـ

    
ــةٌ   -12 ــاء رمح ــرق العف ــى الش   وإالّ عل

  لقــومٍ رضــوا بالــذلّ راحــة البــال       

    
من كتاب معجم الشعراء اجلزائريني                                                                

   440ص  "لعبد امللك مرتاض"يف القرن العشرين  
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 األسئلة 
  نقطة 12أوال: البنــــاء الفكــــري: 

ماذا بذل يف سبيل مسعاه؟ ؟ نصه االم يسعى الشاعر يف بداية -1  
ل يبدي الشاعر تساحما أو توانيا يف مواجهة العدو؟ استشهد مع التوضيحه -2  
ما النمط الغالب على النص ؟ استدل عليه بذكر مؤشرين له مع التمثيل -3  
ملن يوجه الشاعر اخلطاب يف األبيات الثالثة األخرية ؟ ما مضمون اخلطاب؟  -4  

نقاط 08ثانيا: البنــــاء اللغـــــوي:   
أعرب إعراب مفردات: -1  

يف البيت الثالث  الواردة مناضال  
الواردة يف البيت العاشر الرزايا  

الواردة يف البيت العاشر . )ال يبالون(الواردة يف البيت الثاين ، )أنا فاعل( ن حمل ما بني قوسني:بي  
النص.و بني عائده و دوره يف بناء  هطغى على األبيات الثالثة األوىل ضمري؛ حدد -2  
واشرحها مبينا سر بالغتها: انية فيما يليينوع الصورة الب حدد -3  

فما اد إالّ جنةٌ  -          
تدرعت بالعزم -          

يف قوله:وغرضه البالغي  حدد نوع االسلوب  -4  
ال يبالونوكونوا رجاالً  -   
وأيقنت أنّ اد سبلٌ خطرية -   
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