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                       (1)                       (4) 
 (يشدو بالجمال)حياة، و عاش عبد ال كم شاعر اءــــــــيب سفينة تحت الّسمــــفي لّجة البحر الّرى

 الــــخيـــة و الـــــــآبــــــكـــــــة و الــــــــيعـــــمّطبــــــرِّد لـــــــدا  يغـــــــــأب اءـــــو الّشق المنايادار في لجج ـــــقت بيا األقـــأل
 اري و الّتاللطمع الّصباح عمى الّصح إذاحّتى  الّريح تصرخ حوليا، و تضّج في ظمم الفضاء

 عمى فتى مسّجى عمى كثب الّرمال(عثر الّضياء) اءـــــفنــــــمى شفة الـــقييا عـــو الموج يضربيا و يم
                    (2)                      (5) 

 يا ليل، ما نفع األسى؟ يا بحر ما معنى الّدموع؟ ال شيء يمسح دموعي، ال حمم تممحو عيون 
 وعــــــمــزأ بالقـــــوج ييـــا، و المـــــصخب دوايـــــوء يــــــــــالنّ  ون ـــــــالّدج ي، تحتــــــيو سفينتـــترنو إل ال شاطئ

 وع؟ــــــّرجــــ؟ أّنى الإذنأّنى تسير سفينتي الحيرى  كتبت لي األقدار أن أمشي عمى شوك الّسنين
 ع.ــــده ما نستطيــــول، ذلك وحــــي لممجيــــــــــفمتمض نـــــــيــــــّم الحنــــــــــق جـــــــافـــــــآبة خـــــو كــــــا  تعّذبــــــــجسم

                (3)                  
  رحماك يا أيدي الكآبة، ما الذي قد كان مّني؟

  ماذا جنيت لتعصري قمبي و أحالمي و لحني؟
  مى خياالتي و فّنيأبدا  تمّدين الجناح ع

          و تمّونين مشاعري بسواد آىاتي و حزني
 ﴾ انزك املالئكة ﴿                     

                                               هاللــــي عــامرة :ثانويّ                              دةـــــــســــعية ــــــــــــــــــــــــــــــــوالي 
 د 04سا و  40المـّدة :              ة وآدابها مادة الّلغة العربيّ اختبار في 
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  :األسئلة         
  

 ط(:نق 11)الفكريّ البناء  -        
عري األّول، و بيِّن داللتو. -1 د الحقل المعجمّي لممقطع الشِّ  حدِّ
ح ىذه البنية يا ببنية مشيدّية تاستيّمت الّشاعرة قصيد -2 عرّي. وضِّ  استنيضت حّسيا الشِّ

 و ما عكستو من ظالل.
د احتماء الّشاعرة بالّميل، و ىربيا من الّنيار مع الّشرح.حّدد األسطر الّشعرّية الّ  -3  تي تجسِّ
 أللفاظ الّصوت حضور في الّنّص، دّل عمى ذلك مبرزا  دورىا في تفسير المضمون. -4

 ؟ رّية الكئيبة فال تنتيي، ِإاَلَم ترّد ظاىرة األلم المستمّرة في القصيدةتستمر الحالة الّشعو  -5        
ح ذلك.ليس ألم نازك إحساسا  فرديّ  -6  ا  بل ىو ترجمة لظاىرة شعورّية جماعّية. وضِّ
         

 ط(نق 16)البناء الّلغويّ  -         
ر تنويع الّشاعرة لمّضمائر في مقاطع الّنّص الّشعريّ  -1          .فسِّ

 .أعرب ما تحتو خّط ، و بيِّن محّل ما بين قوسين من اإلعراب -2
 .يينتحّقق االتِّساق و االنسجام الّنّصّي من خالل روابط مختمفة. دّل عمى رابطين لفظيين و آخرين فنّ  -3
عرّي، و الحالة ،حمِّل الّصورة الّشعرّية الواردة في المقطع الّثالث -4  مبّينا  مدى تكريسيا لمموقف الشِّ

 ّنفسّية لمّشاعرة.ال
 .الّسطر الّشعرّي األّول عروضيا ، ثّم توّقف عند جديد موسيقى القصيدةحمِّل  -5         

        
 (طنق 14)التَّقويم النَّقديّ  -          

 « باالغتراب و األلم عاصرين في اإلحساس الحادّ متشترك نازك المالئكة مع غيرىا من الّشعراء ال:» الّسند      
د أنواع اغتراب ىؤالء الّشعراء -: الّتعليمة        مبّينا   ،سبب كّل نوعمع ذكر  ،-درستفي ضوء ما  - عدِّ

 منو.)أي الّشعراء( موقفيم                    
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