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 :اآلتيين الموضوعين أحد يختار أن المترشح على
 األول الموضوع

 ص:الن  
 قال الّشاعر مفدي زكريا:

 قــــــــَرأ الِحـــــــسـابا إَذارجـــاَء غـــــــــــٍد،   رأيـــــــُت فـــــيــه ــــباُب()ُذِكـــــر الش  إذا  ـ1
 وُألــــــِهـــَم مـــن نصــــــاعـــــته اللُّـــبــــــــــابا  وُأشــــــِرَب مـــن عــقـــــيـــــدتــــــه َمــــعــــيـــــنا ـ2
ـــــــــــــرابا  وعــــــن ماضـــــيِه لم يقـــطـــــْع طريــــــقا ـ3  ويلــتـــــحـــِق المظـــــــاهــــَر والسَّ
 اخاب -فيجحـْد صانعي األْجيال -  وَمــــــْن لم يـــــــــرَع لألجــــــــــداد عـــــــْهــــدا ـ4

                                  *** 
ـــــــبابا  دلــــــــــــيل ـ هـَي األخالق فـي الّدنـيا5  إلـــى دْرب العـُــال تْحـــــــدو الشَّ
 على هاماتها تطأ الّسحابـــــــــــــــــــــــــــــــا  هي األخالق ُمعجزة البرايـــــــــــــــــــــــــــا ـ6
تـــــــها شعــــــوب   ـ7 َنـا العَجــَب ا  وتْبـــــــني صـــــْرح ِعزَّ  جـابالعُ فُتْحـدث في الدُّ
 إذا أخالُقهم كــــــــــــــــــانت خرابـــــــــــــــــــــا  ـ وليس بعامٍر بنيـــــــــاُن قـــــــــــــــــــــــــــومٍ 8

*** 
 َيبابــــــــــــــــــــــــــــــــــاشبابا عقُله أضحى   ـــىـــــــــَة المجِد ال َتِكُلوا ِلَفوضــــــــــ ُبنا9

باِب() ـ11 بـــــــــــــــوه ُخذوا ِبَيد الش   مذاهَب شّوهت فيه اإلهـــــــــــــــــــابــــــــا  وجنِّ
 متى كان الدليُل لــُه الُغــــــــــــــــرابـــــــــا  شبــــــــاب -أبًدا –. فليس بُمفلٍح 11
 بـــــــاـــــــــاـــــبَساحِتها الّرسالة والِكتـــــــــــ  إشراقِة اإلسالم ُصوُنـــوا. ومن 12

 

ف( 284م، ص: 2113، الجزائر 1]مفـدي زكريا، ديوان "أمجادنا تتكلم"، ط   وما بعدها[ )بتصر 
 

 
 :  الر صيد الل غوي 

 المخلوقات.: البرايا الخالص. الل باب:صافيا كالماء الجاري.    معينا: 
 الِجْلد قبل أن ُيدبغ، وهي كناية عن األصالة.اإلهاب:   خرابا.يبابا:   رؤوسها.هاماتها: 
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 األسئلة:
 (قطةن 12: )البناء الفكري   -أوال

 كيف َينظر الّشاعر إلى الّشباب؟ وما الُمواصفات التي يأملها فيه؟ (1
باب ِعماٌد" (2  يل.ُمستندا إلى ما َتفهُمه من الّنص، ثم أْبِد رأيَك مع الّتعل. حّلل هذه الِفكرة " األخالُق زاٌد والش 
مفدي زكريا من الشعراء الملتزمين بقضايا أمتهم. ما مفهوم االلتزام في األدب؟ وما مدى ُحضوره في هذا  (3

 الّنص؟ عّلل.
 لّخص مضمون الّنص ُمْحتِرما منهجّية الّتلخيص. (4

 

 (قاطن 18: )غوي  البناء الل   -ثانيا
الّضمائر في الّنص حسب عائدها إلى ثالثة أقسام. مثِّل لكّل قسم منها محّددا العائد، ثم وّضح  تنقسمُ  (1

 دورها في بناء الّنص.
  اإلعراب: (2

 أعرب ما تحته خط إعراب مفردات، وما بين قوسين إعراب ُجمٍل. -
 البالغي.الًّ منهما وَبيِّن غرضه استخرج من الّنص أسلوبين إنشائيين مختلفين، َسّم كُ  (3
 حّدد الصورة البيانية، واشرحها، وبّين أثرها البالغي فيما يلي: (4

 الواردة في صدر البيت السابع. )وتْبـــــــني صـــــْرح ِعزَّتـــــــها شعــــــوٌب( -
 الواردة في صدر البيت األخير. )ومن إشراقِة اإلسالم صونـــوا( -

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 انتهى الموضوع األول
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 الثاني الموضوع
 :                           الن ص

 َأعظُم معل مة في عصرنا الحاضر
ةأعِرُف أّن مـــا )» ــ  ب عن الث ورا الجزائري ــِ ( كثير، وأّن مـــا ُكتـــب عن الّثورات عمومـــا شــــــــــــــيء ال ُيعـــدُّ ُكت

نَهل من ونحاول أن نَ والُيحصــــــى، ولســــــُت أدري لماذا ُيلحُّ عليَّ خاطر  أن َنَدَع الُكّتاب جانبا ولو للحظات قليلة، 
 الّنبع األصــيل.

ر الجزائر فقط ولكّنها ُتنير طريق العلم والمعرفة، إّنها ُتِري اإلنســــــــــــــاَن كيف  إّن الّثورة في الجزائر ال ُتحرِّ
عوب. إّنني ُأحيِّي ثورة الجزائر أعظَم  عوَب ما قد يغيب عن بال الشـــــــــّ يتعّلم من كفاح زميله اإلنســـــــــان وُتِري الشـــــــــّ

عوب العربّية في العصـر الحاضـر، ُأَحيِّي دماء ) معلِّمةٍ  صـحابها ( ِلَتعود األرض إلى أتسيللنا نحن جماهيَر الشـّ
م الَمثل.  ولكي ُتقدِّ

ن كانت ُتكلِّف شعب الجزائر الالَف أرواِحه، إاّل أّنها أرواح  لن تضيع  .إّن الّدروس التي نشـهدها اليوم، وان
ســـقط في مقابله خائن من خونة اإلنســـان وعدّو من أعداء الحياة، ثورة إّن كلَّ شـــهيد يســـقط على أرض الجزائر ي

الجزائر ال ُتطّهر الخونة فقط، إّنها ُتطّهر العالم، وال ُتدافع عن نفســـــــــــــها، إّنها ُتدافع عّنا، وال ُتعّلم شـــــــــــــعبها فقط 
 ولكّنها أيضا ُتعّلمنا.

عب ال يموت والقومّية ال يمكن أن تن ما دثر مهما ُبِذل لمحوها؛ فبعد مائة وثالثين عاإّنها ُتعلِّمنا أّن الشـــــــــّ
لج واالجتثاث والّتشـــــويه، بقيت روح القومّية الجزائرّية  عب  ســـــليمة كأنصـــــع ما تكون الّروح،ة العربيّ من الســـــّ والشـــــّ

 الجزائرّي ظّل شعبا جزائرّيا وثار كشعب جزائرّي.
وأقّل  شـــت تاتَة أفقر وال أضـــــعف وال أكثر وُتعلِّمنا ثورة الجزائر أّن كّل شـــــعب قادر  على الّثورة، لم يكن َثمَّ 

عب حّتى أصـــــبح فقُره غًنى، وضـــــعُفه قّوًة، وِقّلُته  عددا من شـــــعب الجزائر، ولكْن ما أروع الّثورةإ ما إْن ثار الشـــــّ
 كثرًة. لقد َأحيْت ثورة الجزائر شعب الجزائر تماما مثلما َتقتُل أعَداءه ...

ّك؛ الّنصــــــــــــر لنا ألّننا األقوى، ألّننا المســــــــــــتحّقون، ألّننا  وُتعلِّمنا الّثورة في الجزائر حقيقةً  ال تحمل الشــــــــــــّ
رنا  عوب ال َتفنى، فنصـــــْ   أكيد ًذاإالمؤمنون، ألّننا ال مفّر لنا من الّنصـــــر، الّنصـــــر أو الَفَناء، القّوة تعّلمنا أّن الشـــــّ

...  «.وكّل ما يحدث في الّثورة انتصار 
                 

 [ )بتصرف(116-111ص: –م 2117الجزائر  - 1ط -"1998]يوسف إدريس، "مع الث ورا الجزائري ة ـ القاهرا    
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 األسئلة:
: ) -أوال  نقطة( 12البناء الفكري 

 ِمن أين استقى الكاتب أفكار الّنص؟ ولماذا؟ (1
 أعطت الّثورة الجزائرّية شعوب العالم دروًسا عظيمة. ُاذكر ثالثًة منها، ثمَّ اشرحها بأسلوبك. (2
  لى ذلك ع يريد إقناع القارئ بها؟ اسَتِدلنلمس في الّنص حرص الكاتب على اإلقناع. ما الفكرة التي  (3

 بعبارات من الّنص.    
 خيص.لخِّص مضمون الّنص ُمراِعًيا منهجّية الّتل (4

 
: ) -ثانيا  نقاط( 18البناء الل غوي 

هما، واستنتج الغرض من الّربط بينهما في الّنّص:  (1  صنِّف الكلمات اآلتية ضمن حقلين مختلفين، ثمَّ سمِّ
 ( الن صر – الد روس – شهيد – المعرفة – ُمَعل مة – ِكفاح)    

 اإلعراب:  (2
 أعرْب ما تحته خطٌّ في الّنص إعراب مفردات، وما بين قوَسين إعراب ُجَمل. -   

 اشتَمَل عنوان الّنص على صورة بيانّية. اشرْحها، وبّين نوعها.( 3
 ِاستخرج من الّنص: ( 4

 أسلوًبا إنشائّيا، وبّيْن نوعه وغرضه البالغي.  -أ        
 في المعنى. محّسًنا بديعيًّا، وبّين نوعه وأثره -ب     

 
 

  
 
 

 
 
 
 

 
 انتهى الموضوع الثاني


