
   

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة الرتبية الوطنية

 متحاانت واملسابقاتالالديوان الوطين ل
 2019دورة:                                                                   نويالتعليم الثا بكالوراي امتحان

 لغات أجنبية الشعبة:
 د 03سا و  30 املدة:           اللغة العربية وآداهبا ختبار يف مادة:ا

 

 4من  1صفحة 

❒ 

 

 :اآلتيين الموضوعين أحد يختار أن المترشح على
 األول الموضوع

 

:       الّنّص   
              -1-                                                 -4-  

ى       له حبًّا وتقديًسا ونجو   هّيأنا نحن         الّصافي الّشعور          ، للقادم  (له ب  ر  وا الد  ح  أفس  )  
افاهً ا لل قياه  عيوًنا وش  أريج                      وتهّيأن   في بحر   الّسابح   المرهف   غالم  لل  

 ذي الجبين   األبيض الّسارق   أسرار   الّثلوج                  وسنلقاه  مصّلين كما نلق  ى إلًها
ذبة  سلوى ع  الع  م  د  ار  األ  انفج نهديه  المرور                         وس   صب  ا خ  إّنه جاء إلينا عابرً   
وه  أسًى أقوى و أقوى ب  نح  الغدير                                   وس   إّنه أهدأ من ماء    

باًهايوًنا وج  عطيه  ع  وسن                              بالّضجيج   جرحوه  ت   احذروا أن  ـف  
-2-                                                              -5- 

 بّ نا، من كّل ح  الخجول                      إّنه أجمل  من أفراح   الّدائم  الحزن   الغالمإّنه ذاك 
 ينا نبقٌة ألقى بها الموت  عل  ساكن  األمسية  الغرقى بأحزان  خفّيه                       إّنه ز  

بيَّات  الس    دين ا ش  في شوق  ي  رع  ت   لم تزل  دافئةً                    كون  الّشفقّيه    و الّزوايا الغي ه 
وي ضنيه  الع ويل                          وسن   ه النَّو ح    ا في كّل قلبرً ط  ع   ا مكاًناعطيه  أبًدا يجرح 

مت ن    ب  ر  خص  ميق  الق ع  ى ح زن  ع  ذ  ظليل                               و ش   ل  ا ظ  فليكن  م ن ص 
 ا..إلي ن   ّنا...وقد عاد  يتلّقاه و أحضاٌن خفّيه                                    إّنه م  

            -3-                     
           العيون   في بعض   س  ر  الخ   وهو يحيا في الّدموع  

                                           .131-133-133الثاني، ص:المجلد  ،نازك المالئكة ديوان       سحيق   مق  في ع   يد  ش   خفي   وله كوخٌ  
 -بيروت –العودة  دار                         في صمت  عميق   (ه الباكون يعرف  )ضائٌع 

ن  الّرنين  ه األلم  الخ  عن   وسدًى يبحث                                     ش 

 أريج: رائحة طّيبة.الغيهبّيات: م: غيهب وهو الّظلمة.: لّشرح اّللغوي ا                           أسرار  الّسكون   ت  يقتاإّنه 
 الّزنبقة: نوع من الّزهور ترمز إلى الّنقاء.                                      ا خلف  العروق  وأسًى مختبئً 
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 األسئلة:
 نقاط( 31البناء الفكري: ) -لا أوّ 
 صيدتها على شخصية رامزة، ف يم  تجّلت؟ ا ذكر بعض مالمحها المادّية والمعنوّية. الّشاعرة ق نت  ب   (3 
مثّ ل  لذلك لك؟ اللة ذ  ما د   ،ائدة  السَّ  ورية  ع  الشّ  الحالة   عبير عن  في الت   معيّ الج   مير  الّض  اعرة  فت الشّ وظّ  (3 

 من الّنّص.
ح ذلك مستندًا إلى شواهد من الّنّص.هل يعكس المعجم الّلغوي الّسائد نفسّية الّشاعرة ؟ و  (1   ضّ 
  ا شتملت القصيدة في شكلها ومضمونها على بعض مظاهر الّتجديد، ا ذكر ها. (4 
 .مؤّشراتهرين من مؤشّ ا ستخرج ص؟ على النّ  مط الغالب  ما النّ  (5 
 

 نقاط( 10) البناء الّلغوي: -اثانيا 
 (.الموت – عدم  األ   –اكون الب   – ويل  الع   – وح  النّ ):التالية لأللفاظ   معجميسمّ  الحقل ال (3 
 :أعرب   (3 

  .انيفي المقطع الثّ  "الغالم"-مفردات:  إعراب   -أ
                    ابع.في المقطع الرّ  "ينمصلّ  " -               

  .األّولفي المقطع له(  ب  ر  وا الد  )أفسح  -جمل:  إعراب   -ب   
   .الّثالثفي المقطع الباكون( )يعرفه  -                     

د   (1   .«يجج  وه بالّض جرح  روا أن ت  فاحذ  » :التاليةفي العبارة غرضه  ن  بيّ و نوع األسلوب حدّ 
 هما:بالغت   رّ نا س  شرحهما مبيّ ا   ؟الّتاليتينتين ورتين البيانيّ ما نوع الّص  (4 

 الث.في المقطع الثّ ختبئا( ى م  ) أسا  -
 .الخامس طع  في المق (زنبقةه )إنّ  -

 .رات  غي  من ت   ة  فعيل  أ على التَّ ا طر  ن م  ا وبيّ  يًّ روض  ع   ل  ع األوّ من المقط   ل  األوّ  طر  ل السّ حلّ  (5 
 

 نقاط( 14الّنقدي:)  الّتقييم -اثالثا 
مًة  ضّمنهاالتي الّظواهر ظاهرة الح زن واألل م من »  ائده م في العصر  الحديث، ف أضح ت س  الّشعراء  قص 
ز   .«ًة في ع هده مبار 
م ها. بعضالظاهرة، م برزا أهّم أسبابها واذكر  تحّدث عن هذه -  أعال 

 انتهى الموضوع األول
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 الثاني الموضوع
 الّنص:
الحكيم من برجه العاجّي مقااًل يقول فيه:" إّن الّدولة ال تنظر إلى األدب بعين  توفيقكتب األستاذ »        

الجّد، بل إّنه عندها شيٌء وهمي  ال وجود له وال حساب". ثّم يقول:" إّن انعدام روح الّنظام بين األدباء وتفّرق 
من مسائل قد فّوت عليهم  شملهم وانصرافهم عن الّنظر فيما يربطهم جميعهم من مصالح وما يعنيهم جميًعا

 ال خطر لها وال وزن في نظر الّدولة ". فئةالّنفع المادّي واألدبّي، وجعلهم 
وكتب مقااًل آخر يسأل عن أدبائنا المعاصرين، هل فهموا حقيقة رسالتهم؟ ويذكر ما يصنعه أدباء أوربا  

وكيف يتجّرد   –والعدالة والحّق والجمال وهي الحرّية والفكر  –" كّلما هّبت ريح الخطر على إحدى هذه القّيم 
ي تتلك الهيئة الواحدة المّتحدة الّ كّل أديب  من رداء جنسيته الّزائل ليدخل معبد الفكر الخالد و يتكّلم باسم 

 ( للّدفاع عن قيم البشرّية العليا "...تعيش)
ـــة بهم إلى محفل يسّهـــل لهم الخلق الحقيقة أّن األدباء حين يخلقون أعمالهم فرديــّـون منعزلـــون، فال حاج

واإلبــداع، وال فائدة لهم على اإلطالق من اّتفاق أو اجتماع، والحقيقة أن الّتعاون إّنما يكون في مسائل 
الحصص والّسهوم واألجزاء وال يكون في مسائل الخلق والّتكوين واإلحياء، ألّن الفكرة الفنّية كائٌن حي  ووحدٌة 

 ترك فيها ذهنان كما ليس يشترك في الولد الواحد أبوان...قائمٌة ليس يش
 ألألديب رسالة ؟

نعم، ليس باألديب من ليست له في عالم الفكر رسالة، ومن ليس له وحٌي وهداية، ولكن هل لألدب كّله 
 رسالة تّتفق في غايتها مع اختالف رسائل األدباء وتعّدد القرائح واآلراء؟ 

( بدين هي الّتبشيراحدة هي رسالة الحّرّية والجمال... ورسالة األدباء كاّفة )نعم، لهم جميًعا رسالة و 
الحّرّية واإلنحاء على صولة المستبّدين، فما من عداوة لألدب وال من خيانة ألمانة األديب أشّد من عداوة " القّوة 

ن  من خيانة االستبداد و   «.العضلّية " وأ خ 
 

 المكتبة العصرّية للّطباعة والّنشر، « يسألونك» عباس محمود العّقاد   
 )بتصرف( .33-7، ص1صيدا، بيروت، ط:

 
 

  

 الّشرح اّللغوي: 
 اإلنحاء: أنحى الّشيء أي صرفه عنه.  صولة: بطش وقّوة.  
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 األسئلة:
 نقاط( 31البناء الفكرّي: ) –أّولا 

 يق الحكيم؟ وماذا ترّتب عنه؟ما الذي حرم األدباء الّنفع المادّي واألدبّي في نظر األستاذ توف (3
 هل لألدباء مبادئ وقيم يدافعون عنها؟ بّين ذلك. (3
وكيف يتجّرد كّل أديٍب من رداء جنسّيته الزّائل ليدخل » ما الّنزعة المقصودة في قول الكاتب: (1

 ؟ علّ ل.«معبد الفكر الخالد
لى أيّ  رأي تميل؟ عّلل. كيف تتحّقق رسالة األدب عند كّل من توفيق الحكيم والعّقاد؟ (4  وا 
 لّخص  مضمون الّنّص. (5

 

 نقاط( 10البناء الّلغوّي: ) -ثانياا 
 .المّتحدة، الفكرة، ا جتماع، رسالة، القرائح، ا ّتفاق() صّنف  األلفاظ التالية في حقلين دالليين: (3
جاج في الّنّص، د لَّ على ثالثة  منها. (3  تعّددت وسائل الح 
1) :  .كتب األستاذ توفيق الحكيم"" :ولهقالواردة في " توفيق" لفظة  -راب  مفردات:  إع -أ  أعرب 

 .وله: "وجعلهم فئة ال خطر لها"قالواردة في " فئة " ولفظة  -                              
 .وله: "التي تعيش للدفاع عن قيم البشرية"قالواردة في )تعيش(  -  إعراب  جمل:  -ب                 

 .وله: "ورسالة األدباء كافة هي التبشير بدين الحرية"قالواردة في )هي التبشير(  -            
 في الفقرة األولى ضمير متكّرر، ا ستخرجه وبّين عائده ودوره في بناء الفقرة. (4
براز سّر بالغتها في قول الكاتب: (5 د  نوع الّصورة البيانّية مع شرحها وا  كتب األستاذ توفيق )حدّ 

 (.ألّن الفكرة الفنّية كائٌن حي  )وفي قوله:  (،الحكيم من برجه العاجيّ 
 

 نقاط( 14الّتقييم الّنقدّي: ) –ثالثاا 
   «. ورسالة األدباء كاّفة هي الّتبشير بدين الحّرّية واإلنحاء على صولة المستبّدين» قال العّقاد: -

 ما الّظاهرة الّنقدّية التي أشار إليها الكاتب ؟ عرّ فها. -أ 

 ا ذكر  أشهر األدباء الذين ع رفوا بها. -ب      
 ثانيانتهى الموضوع ال 




