
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  الجامع لفروض واختبارات اللغة العربية للطور الثانوي كالبن             وزارة التربية الوطنية      

2018 ماي                                        امتحان البكالوريا التجريبية           
علوم تجريبية و رياضيات وتقني رياضي وتسيير واقتصادالشعبة :   

  سا 02 المدة:                                        اللغة العربية وآدا�ا            في مادة: اختبار

 النص:
 )..مثل قصيدة شعرْ  لُ يتشكَّ (

 يرمي الحجر الثاني
..تطفو عكا فوق الماء قصيدة شعرْ   

 يرمي الحجر الثالث
 تطلع رام اهللا بنفسجة من ليل القهر..

 يرمي الحجر العاشر
..حتى يظهر وجه اهللا  

 ويظهر نور الفجر..
 يرمي حجر الثورة
تيٍّ سْ حتى يسقط آخر فاشِ   

..العصرْ  تِ سْ من فاشِ   
..يرمي  
..يرمي  
..يرمي  

 حتى يقلع نجمة داوودٍ 
،بيديه   

..ميها في البحروير   
 وما بعدها   43منشورات نزار قباني ص  1نزار قباني "ثالثية أطفال الحجارة" ط

)1(  
 يرمي حجرا..

.أو حجرين  
.يقطع أفعى إسرائيل إلى نصفين  

، يمضغ لحم الدبابات  
..ويأتينا  

 من غير يدين..
..في لحظات  

،تظهر أرض فوق الغيم  
 ويولد وطن في العينين..

..في لحظات  
تظهر يافا.تظهر حيفا   

.ة في أمواج البحرتأتي غزَّ   
،تضيء القدس  

..كمئذنة بين الشفتين  
)2(  

.يرمي حجرا  
 يبدأ وجه فلسطين

  شرح المفردات: فاشِ سْ تيّ : مذهب سياسّي واقتصادّي ُأسِّس في إيطاليا يقوم على دكتاتوريّة الحزب الواحد وقمع المعارضة والّتعّصب القومّي والعنصري.
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يرمي
حتى يسقطحتى يسقط آخ

العالعصرسسستتِِشششسسِِْْن فاشمن فاش
...رمييرمي
..ي
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))11((
حجرا..مي حجرا..

.رين
.فينى نصفين
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 األسئلة 

 نقاط  12أوال: البنــــاء الفكــــري: 
عـة المترتبـة ز ومـا الن .ما الموضوع الذي طرحه الشاعر في نصه ؟ دل عليه بعبارات مـن الـنص -1

 وما عالقتها بااللتزام ؟ عن طرحه لهذا الموضوع؟
  لى المستقبل تفاؤلية . من سيحقق ذلك في نظره ؟ وضحإنظرة الشاعر  -2
  وما داللتها في النص .تيٍّ سْ فاشِ  : القدس ، الفجر ،ما نوع الرموز التالية -3
  ون المقطع األول بأسلوبك الخاص.ملخص مض -4

 نقاط 08ثانيا: البنــــاء اللغـــــوي: 
الـواردة "بنفجسـية"الـواردة فـي المقطـع االول وكلمـة  "القـدس"كلمـة إعـراب مفـردات   عرب أ -1

 .في المقطع الثاني
يتشكل مثل قصـيدة ول ،يرمي حجرا الواردة في المقطع األ :ما بين قوسين اب جملعر إعرب أ -

 الواردة في المقطع الثاني. شعر
 ثال من النص.ما نوع األسلوب الغالب في النص ؟ لماذا ؟ مثل له بم -2
 :يلي مبينا سر بالغتهم دد نوع الصور البيانية فيماح -3
 ضغ لحم الدباباتمي -
 تأتي غزة  -
 .كمئذنة بين الشفتين،تضيء القدس -
 وبين دوره في النص . .في النص ضمير مستتر . بّين عائدهغلب  -4
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ما الموضما الموضوع-1

ه لهذا الموطرحه لهذا الموضوع
لى المستقلى المستقبإعر لشاعر 

: القدس: القدس ،لتاليةز التالية
ع األول بأسمقطع األول بأسلوب

طقاط
الـواالـواردة"دسالقـدس"

 الواردة فيحجرا الواردة في الم

ل من النصثال من النص.بم م
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