
 

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

2018 ماي                                         امتحان البكالوريا التجريبية           
 الشعبة :آداب وفلسفة 

  سا 04 المدة:                                         اللغة العربية وآدا�ا            في مادة:اختبار 

قال عبد المعطي حجازي النص:  
 

 يشدها مكانها .. والقلب ترميه مراميهِ 
، ال يزيد لعام يعطي المنى  

)4(  
 وأن نعيش دون حب ، دون انسان ودود

 نغلق أبواب البيوت خلفنا
 ألن أرضا ال تضم أهلنا ليست لنا

 والوجه أن يحتفل بنا
 بدا مسطحا ..بال خدود

 ضاعت معانيه
 فلم يعد فيهِ 

 باب يقودنا لدفئه البعيد
5 

 من أين آتيه
 حبي الوحيد
 من أين آتيه

 والليل يغلق الحدود.

)1(  
ليلٌة فيه لي  

 وكل جيلنا الشهيد
 عاش لياليهِ 

 فالسجن باٌب ، ليس عنه محيد
)2(  

 والسجن ليس دائما سورا ، وباباً من حديد
 فقد يكون واسعا بال حدود

 كالليل .. كالتيه
 نظل نعدو في فيافيهِ 
 حتى يصيبنا الهمود؟

 وقد يكون السجُن جفناً ، قاتم األهداِب نرخيه
 وننطوي تحت الجلود

  نجتر حلم العمر في صمت ، ونخفيه.
)3(  

 والساق سجن ، حين ال تقوى على غير القعود

 يوان عبد المعطي حجازيد                                                                                 
وما بعدها   256ص  1982دار العودة بيروت الطبعة الثالثة  
 2من  1صفحة 
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ms في مادبار في مادة:اختبار

amعبد المعطيقال عبد المعطي ح 

بدابدا مس
ضاعتضاعت

ِفلم يعد ففلم يعد فيه
دنا لدفئهب يقودنا لدفئه البعيد

5
هآتيه

))11((
فيه فيهلي ٌيلةليلةٌٌ

شهيدلنا الشهيد

دمحيد

o

3as.ency-education.com



 األسئلة:
 نقاط 10أوال: البنـــــــــــــــــــــاء الفكـــــــــــــــــــــــــــري:

 .؟وما الهدف من ذلك؟ القضية التي يثيرها الشاعر في هذا النص  ماو ؟ الموصوف في النص نم -1
 .وما هي العبارات الدالة على ذلك ؟مم يعاني الشاعر -2
 .هي عاطفة فردية أم جماعية دل عليها بعبارة من النصل هو  وما العاطفة المسيطرة على الشاعر؟ -3
 ."ما مدلول العبارة:"والليل يغلق الحدود -4
 .ي نمط انتقاه الشاعر لخدمة نصه؟مثل له بمؤشرينأ -5
 لخص مضمون النص بأسلوبك الخاص. -6

 نقاط 06ثانيا: البنــــــــــــــــــــاء اللغـــــــــــــــــــــــــــــــوي:
مسـطحا الـواردة فـي المقطـع  نعـدو الـواردة فـي المقطـع الثـاني  :مفـردات عرب األلفـاظ التاليـة إعـرابأ -1

 .الرابع
 )القعـود غير على تقوى ال(،في المقطع األول الواردة )فيه ليلةٌ  لي(: لمحل اإلعرابي للجملتين التالتينبين ا

 .الواردة في المقطع الثالث
 .نغلق أبواب البيوت خلفنا ،فالسجن باب :في العبارات التالية  والفضلة المسند والمسند إليه عين -2
 .ستخرج حروف الجر و حروف العطف الواردة في المقطع األول ثم حدد معانيهاا -3
لليـل سـجن " " ن سـر بالغتهمـا :" افي العبارتين اآلتيتين ثم اشرحهما و بيّ  البيانتينحدد نوع الصورتين  -4

 ."و الليل يغلق الحدو
بـّين غرضـهما "؟لما نوع األسلوب في العبارتين التاليتين :" باب يقودنا لدفئه البعيد " و" مـن أيـن آتيـه  -5

 غي.البال
 نقاط 04دي:ـــــــــــــــــــــــــــــويم النقـــــــــــثالثا:  التق

 . أسـباب تنـاول الشـعراء هلـا وأهـم مظاهرهـافهـا وبـّني ظاهرة احلزن واألمل من الظـواهر البـارز ة يف الشـعر املعاصـر. عرّ 
دل علــى ذلــك بــذكر مظهــرين للتجديــد مــن حيــث الشــكل ومظهــرين مــن حيــث  يبــدو الشــاعر جمــددا يف قصــيدته

 املضمون
بالتوفيق                                                        2من  2 صفحة  
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العاطفة الموما العاطفة المسيط
ل العبارة:"والدلول العبارة:"والليل

 الشاعر لختقاه الشاعر لخدمة
ص بأسلوبك النص بأسلوبك الخا

نقاط0606وي:ـــــــــــــــوي:
نعنعـدو الـو::داتمفـردات

في الواردة )فيه ليلٌة في الواردة )فيه   ٌ

،فالسجن باب :لية  فالسجن:
ألول ثم حددطع األول ثم حدد مع

ّين سـر بالغتهن سـر بالغتهمـاّو بي

نبـيبـّين غ"؟؟للآتيـه ن أيـن آتيـه 

ظم مظاهر
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