
 

الدميقراطية الشعبية اجلمهورية اجلزائرية  
 متحاانت واملسابقاتالالديوان الوطين ل                         وزارة الرتبية الوطنية                            

 2018دورة:                                                                   التعليم الثانوي بكالوراي امتحان

 نبيةلغات أج الشعبة:
 د 30سا و 03 املدة:                          اللغة العربية وآداهبا                           اختبار يف مادة: 

  

 4من  1صفحة 

✤ 

 

 :اآلتيين الموضوعين أحد يختار أن المترشح على
 األول الموضوع

 ص: الن  
 قال أحمد شوقي في همزيته:

 ـــــــــــــــــــُه ُشفعـــَـــــــــــــــــــــــــــاءُ وهَو الُمنــَــــــــــــــــــــــــــــــــــّزُه، ما لـــــــ  يا َمْن لُه عــــــــــــــــــــــــزُّ الّشفاعــَـــــــــــــــــــــــــــــة وْحـــــــَدهُ  (1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  َعرُش القياَمــــــــــــــــــــــــــــــــة أنَت تحَت لوائـــــــــــــــــــه، (2 قَّ  ءُ والحوُض أنَت ِحيالـــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــُه  السَّ
الحاُت ذخائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌر وجـَــــ  تروي وتسِقـــي الّصالحيــــــــــــــــــن ثواَبــــــــــــــــــهم، (3  ــــــــــــــــــزاءُ ـــــــــوالصَّ
نيا ِلِمْثِل هذا ُذْقــــــَت في الأَ  (4  وانَشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَّ من َخَلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍق عليَك رداُء؟   ـــــــــــــَوى الطَّــــــــــــدُّ
 َن فيَك، وشاقــَــــــــــــــــــــُهنَّ َجــــــــــــــــــــــــــالءُ ُتيِّمــْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لي في مديحــــــــــــــــــــــــك يا رسوُل عرائـــــــــــــــــــــٌس  (5
 ـــــــــــٌة حسنـــَــــــــــــــــاءُ فُمُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُرُهنَّ شفاعـــــــــــــــــــــــــــــــ  هنَّ الحســـَـــــــــــــــاُن، فإن قِبلَت تكـــــــــــــــــــــــــــــــــــرُّما   (6
 ـــــــَراُء؟ماذا يقــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُل وَيْنظُم الّشعـــــــــــــــــــــ  أنَت الذي َنظــــــــــــــــــــــــــــَم البريَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَة ديُنـهُ  (7
ا (8  هي أنَت، بْل أنَت الَيــــــــــــــــــــــــــــــــُد البْيَضــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ   الُمصلُحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون أَصابــــــــــــــــــٌع ُجمعْت يد 
 ـــــــــــــــــاءُ ــوُدعــــــــــــــــــ ومن المديح تَضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌُّع   بْل داعــــــــــــــــــيا ، ،مادحا  ما جئُت باَبـــــــــــــــــــــــــــَك  (9

عاِف ألزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ  (11  ـــــــــها ُيْلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَقى عليَك َرجاءُ في مثِلــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أدعوَك عن قومي الضِّ
 ـــــــــــَواُء؟( هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواها، والقلوُب َهـــــــــــــــــَركبت  )  َأَدرى رســـــــــــــــــــــــــــوُل هللِا َأنَّ  نفوَســــــــــــــــــــــــــهـُم  (11
 ــــــــــــاءُ ـــِثَقـــــــــــــــــــــــــــــٌة، وال جمَع القلــــــــــــــوَب صفـــَـــــــــــــــ  ُمتفكِّكـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَن، فما تُضمُّ نفوَســـــــــــــــــــــــهم (12
 ــــــــــــــــــــــــــــود بـَالءُ ــــونعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُم قوٍم في الُقيـ  ـــــــلٌ ــــــــــــــــــــــُدوا، وغرَُّهْم نعيٌم باطــــــــــــــــــــــــرقـــَـــــــــــــــــــ (13
ـــَنا بـهاا شريعَتك التي )َظلُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  (14  ما لم ينــَـــــــــــــــــــــــــْل فـــــــــــــــــــــي رومَة الُفقهــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ   (ِنلـــ 
يــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــدىـــــــــمشِت الحضارُة في َسناها، واهتــــــــــــــ (15 عـــــــــــــــــــــــفي الدِّ نـــــــــيا بها السُّ  ــــداءُ ــــــــــــن والدُّ
جــــــــــــــــــــــــــــى (16  ــــاءُ ــــــحـــــــــــــــاٍد، وحنَّْت بالَفـــــــــــــــــــــــــــــــــــال َوْجنــــَـــــــــــــــــــــــــ  صلىَّ عليك هللُا ما صِحــــــَب الدُّ

 ديوان أحمد شوقي" الشوقيات" مداخلة وتحقيق د/ إيميل أ.كبا 
92/33ص: 1999/ 12 الطبعة: ،/ دار الجيل، بيروت 11الجزء    

 المعجم اللغوي:
اء:  قَّ   وجذبه.هاجه  :هشاق (.خِلٌق أْي بالٍ  شيءالِبلى )الَخَلق: الجوع.  الط وى: صيغة مبالغة في الّسقي.الس 

 .يعني بهّن "القصائد" الحسان: .: الناقة الشديدةوجناء. واقتناعوح وض جالء:
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 4من  2صفحة 

✤ 

 :األسئلة
 (قاطن 11البناء الفكري: ) -أوال

هَمن الُمَخاَطب في هذه القصيدة؟  (1  شوقي؟أحمد  وِبَم خصَّ
 استمّد ذلك؟ ومن أين الثاني؟ما مقصود الشاعر في البيت  (2
 لها؟الَمرُجو  الَمْهرُ وما ما العرائس التي أهداها الّشاعر للمخاَطب؟  (3
الوصف هذا  وهل يصدق بها؟النفسّية التي توحي  وما الّداللة، لقومه، حّددهانسب الّشاعر صفات  (4

 واقع األّمة اليوم؟ عّلل. على
 عّلل، ثّم استخرج مؤشرين مع الّتمثيل لذلك. ،القصيدةحّدد الّنمط الغالب على  (5

 

 (قاطن 16) اللغوي:البناء  -ثانيا
فاعةلفاظ الّتالية إلى حقلها الّداللي المناسب: نسب األأ  (1 كون، المنز  ، )الش  قاء، ظلموا، همتفك  ، رقدوا، الس 

عا  (.فالبيضاء، الض 
نيا الط وى " في البيت الرابعالواردة الط وى" إعراب مفردات: "الكلمتين التاليتين أعرب  أ.  (2  ،"ذقت في الد 

 . "بابك مادحاما جئت " في البيت التاسعالواردة  مادحا"و" 
       في البيت  الواردة )نلـــنا بها(وعشر، في البيت الحادي  الواردة )ركبت( :جمل إعرابما يلي أعرب  .ب

 الرابع عشر.
 البالغي. وبّين غرضهحّدد نوع األسلوب الوارد في البيت الحادي عشر،  (3
وبّين الخامس عشر، استخرج صورتين بيانيتين واردتين في صدر البيت الثالث عشر، وصدر البيت  (4

 ا.وسّر بالغته منهمانوع كل صورة 
 بحره وحدد قافيته. سمّ  ،ادرس البيت الرابع دراسة عروضية (5

 

 (قاطن 14): يم النقدييالتق -ثالثا
عراء،   إلى حد  المحاكاة. وتأث ر بشعرهمأحمد شوقي من رو اد الن هضة األدبي ة، تتلمذ على فحول الش 

 المطلوب:
 إلى أّي مدى يعكس الّنص ذلك؟ -
 ما االّتجاه األدبي اّلذي مّثله أحمد شوقي في العصر الحديث؟ -
 اذكر رائدين من رّواده. -
 العربّي؟ما الجديد ّالذي أغنى به الّشاعر مائدة الّشعر  -

 

 انتهى الموضوع األول                                      
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✤ 

 الثاني الموضوع
 

 :صالن  
 يصنع المعّلم؟ماذا »     
عقولهم، ويرّقي مداركهم، إّنه يسّلحهم بالحّق  حييوالّشباب، ويوقظ مشاعرهم، ويُ  إّنه يجلو أفكار الّناشئين    

، والعقول الّنائمة حياةأمام الباطل، وبالفضيلة ليقتلوا الّرذيلة، وبالعلم لَيْفتكوا بالجهل. إّنه يمأل الّنفوس الخامدة 
رض الموات، يفة قّوة. إّنه يْشِعل المصباح المنطفئ، ويضيء الّطريق الُمْظلم، وُيْنِبت األيقظة، والمشاعر الّضع

 .ويْثمر الّشجر العقيم
إّن المعّلمين عّدة األّمة في سّرائها وضّرائها، وشّدتها ورخائها، ال تنتصر في حرب إاّل بقّوتهم، وال تنهزم      

 بهم، وال ترقى مصانُعها ومتاجُرها إاّل برقّيهم...إاّل لضعفهم، وال يزهر العلُم فيها إاّل 
ا وعقوال ومشاعَر بعدد َمْن ُيَعّلُمُهم، وَمْن يصُل نْفُعه إليهم، وغيُره يملك ماال وِضياع ا       المعّلُم يملك نفوس 

، فاجعل ه معل م ا() ّقارِممَّْن يفّضل ملك الّنفوس والعقول على ُملِك المال والع -األب  أّيها -وعّقارا فإْن كان ابُنَك 
اّل َفْلَيُكْن تاجرا أو محامي ا أو مهندسا، أو ما شْئَت، غيَر أْن يكون معّلما المعّلُم يتاجر، ولكّنه يتاجُر في  .وا 

األرواح والعقول والمشاعر، ويكسُب ويخسُر، ولكّنه يكسب نفوسا تتعّلق به وقلوبا َتَتجمَّع حوله، أو يخسر عقوال 
 فإْن كان ابُنك ِمّمْن له غرام بالّنفوس والقلوب يكسُبها، َفْلَيُكْن معّلما... ا أفسدها،أتلَفها ونفوس  

 شئت  إن انقطع الّراهب لخدمة الّدين، أو نوٌع من الّرْهَبَنة، انقطع صاحُبه لخدمة العلم كما الّتعليم ...     
المعّلم يعبده من طريق علمه وتعليمه، كالهما زهد في ، و (من طريق َتَبتُِّلِه واعتكافه رب هإن  الر اهب يعبد فقْل: )

الّدنيا إاّل بقدٍر، وانقطع عن الّناس إاّل ما َيمسُّ عمله، وكالهما ركز لذته وسعادته فيما نصب له نفسه، فإْن 
ن رأيت معّلم ا يجعل غرَضه األّول  المال رأيت راهبا ينحرف ببصره إلى ُزْخرف الّدنيا وزينتها فهو راهٌب فسد، وا 

 معّلم َفسد. -كذلك-والجاه وعرض الدنيا فهو
نسوا أّن الّتعليم  ... كم في الّدنيا من أناس أشقياء أكبر شقائهم ناشئ من أّنهم يعملون فيما لم ُيْخَلقوا له     

ينجحوا في عمل روحّي ال يصلح له إاّل َمْن تجّرد للّروح وشؤونها، وقلبوه إلى عمل آلّي فُحِرموا لّذة الّروح، ولم 
العمل اآللّي، وكانت حجرة الّتعليم سجنا، وعالقتهم بالمتعّلمين عالقة الّسّجان بالمسجونين، فلم ينجحوا في 

ليه، وكان من الخير أْن يريحوا أنفسهم من الّتعليم إالّتعليم اّلذي قّيدوا أنفسهم به وال في المال الذي طمحوا 
  .»ويريحوا الّتعليم من أنفسهم

 فيض الخاطر ألحمد أمين.: المرجع                                                  
ادسة.ج                                                  )بتصرف(. 31/31. ص3مكتبة الن هضة المصري ة القاهرة. ط: الس 
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✤ 

 األسئلة:
: ) -أو ال  نقاط( 11البناء الفكري 

 ص؟ وما الغاية منه؟لكاتب في هذا النّ ما الموضوع الذي يتناوله ا (1
 للمعّلم مهاٌم نبيلة في حياة األفراد واألمم، كيف ذلك؟ ومتى يكون ناجحا في تحقيق هذه المهام؟ (2
 شقياء، فما سبب شقائهم؟ وما مراد الكاتب من تلك اإلشارة؟ وّضح.أأشار الكاتب في نصه الى أناس  (3
 ؟ وفي أي ظروف ازدهر؟ما الفّن األدبّي اّلذي ينتمي إليه الّنّص  (4
 .لّخص مضمون الّنّص  (5

 

( :  نقاط( 16ثانيا: البناء الل غوي 
 حّدد نمط الّنّص، واذكر أربعة مؤّشرات له مع الّتمثيل.  (1
 أعرب الكلمتين التالتين إعراب مفردات: .أ  (2

 ".يمأل الن فوس الخامدة حياةفي قول الكاتب في الفقرة األولى: " "حياة"          
 ".أي ها األبفي قول الكاتب في الفقرة الثالثة: " "األب"          

 أعرب ما يلي إعراب جمل:  .ب     
 في الفقرة الّثالثة.الواردة  فاجعله معلما""          
 الفقرة الّرابعة.الواردة في  "من طريق َتَبتُِّلِه واعتكافه "إن  الر اهب يعبد رب ه          

 " واضبط حركة أوله مع الّتعليل.يوقظهات فعل األمر من الفعل " (3
النوع من هذا  ن أثرده ومّثل له بمثال واحد، ثم بيّ حدّ  ،هيمن في الفقرتين األولى والّثانية محّسٌن بديعي   (4

 ص.في النّ  المحسنات البديعية
 ن سّر بالغتها.دها وبيّ " صورة بيانّية، حدّ إن ه يشعل المصباح المنطفئفي العبارة اآلتية: " (5

 

: ) -ثالثا  ط(نقا 14الت قييم الن قدي 
الّنّص األدبّي صورة لشخصية صاحبه، ووعاء ألفكاره، وترجمة لقيم ومبادئ آمن بها، وسعى إلى تبليغها       

رسائها في المجتمع.  وا 
لى إص، وأبرز القيم التي سعى ث عن مالمح شخصّية الكاتب أحمد أمين من خالل النّ تحدّ  المطلوب:   

 . واذكر عوامل ازدهار هذا الفن لذي وظفه لتبليغ رسالتهد الفن األدبي اترسيخها في المجتمع، ثم حدّ 
                

 

 

  انتهى الموضوع الثاني            


