
2    
1
  
 لصفحるا

 

 

        

 ュويボتヤالمركز الوطني ل 

 れوالتوجيهواامتحانا 

 اامتحا┈ الوطني ال┇وحد للبكالوريا

 2O16  تددرايةلدヱرり ااا

  - الヲヨضヲع -
 RS93 

るغヤال ュوヤع 

るالعربي るغヤال ポヤاأصيل مس ュيヤالتع るشعب 

المادة

るا أو  الشعبポヤلمس 

 مدة اإنجاز

 المعامل

2 

4 

   

  

  

 

 

 

 
 (ن  01) أوا النحـو والصرف

 : النص
       まانيギالوجـ ロاイا، كالطبيعة والحب ن ااتヰبعين れوضوعاヨأو الرومانسي يرتبط ب . サケاキ رムن أن ينムヨوا ي

جنوゥ أصحاゆ هグا ااتイاロ نحو التイاゆケ العاطヘية ومゼاهギ الطبيعة، لムننا نوキ أن نقرケ أن التイربة في クاتヰا ا تダنع 

キاء بطبيعة أヨلك اانتク ا يتحققヨنまنية، وヘاهب الグヨمن ال ログغير ه ヴلま ياヨيا أو واقعيا، أو منتムومانسيا أو كاسيケ با

وليست الطبيعة والحب بギイيギين علヴ الゼعر العربي، لムن الギイيギ . ه وأسلوゆ تعبيرロ عنهموقف الゼاعر من موضوع

يムاキ يتحキギ فيه الوجوキ الガاケجي بالوجوキ  امتゴاجاゼاعر عنギ شعراء الحركة الوجギانية أنヨヰا يヨتゴجان بوجギان ال

الギاخلي، فتحヨل التイربة キااれ أケحب من الギااれ الヨألوفة في التイربة العاطヘية التقليギية، ويダبح للゼعر 

ناطق بأشواベ اإنسان العامة وまحساسه  واآخر ،أحギهヨا مرتبط بحギوキ التイربة في الواقع الガاケجي ،مستويان

 .لحياり والイヨتヨعبالムون وا
فتムون محوケا لんムير من صوケهم الゼعرية وتعبيرا عن  ،لグلك تんムر الヨقابلة في أشعاケ هぽاء الوجギانيين       

キم الحاヰحساسま . ظيةヘل りيسير れقاباヨا بヰاعر فيゼي الヘتムي ギيقة مركبة، وقヨع れقاباヨون تلك الムت ギوق キوヰعヨكال

 سキاخل تلك الヨقاباれ  سギان الゼاعر وتヘتحه علヴ ما حوله يギفع بالゼاعر علヴ أن يقظة وج ،في الゼعر العربي القギيم

まلヴ استقダاء الダوりケ الゼعرية الواحりギ وبنائヰا علヴ كんير من اأجゴاء الヨتヨاثلة التي تムون في تムاملヰا クاま れيحاء 

ギواح .ヨبة الべムمظاهر ال ヴダبته وفرحة الطبيعة من حوله، استقべا أن يقابل بين كんم キاケا أクسية في فإヘية والنキا

 .بينヰا وبين صوりケ مستقダاり أخرン لヨظاهر الヨイاメ والسعاりキ في الطبيعة مقابا  أجゴاء متヨاثلة متقاケبة الギالة

 .بين التناقض والتヨاثل معا سفي كんير من اأحيان  سوهグムا تヨイع الダوりケ الゼعرية الوجギانية 
             

 (بتダرف) وما بعギها  ソ01 . 0811. مムتبة الゼباゆ. جギاني في الゼعر العربي الヨعاصرااتイاロ الو - الギكـتـوケ عبギ القاケキ القط

                              
 :النص قــراءり متأنية وأجــب عــن اأسゃلة اآتــيــة まاقــر

 (ن  0. ) اقترゥ عنوانا مناسبا للنص  -0

 ( ن 0. ) بي∂ن ما الギイيギ عنギ شعراء الحركة الوجギانية حسب النص -2

 (ن  3".) أو واقـعـيا... "まلヴ ... انقل واشムل من بギاية النص  -3

 (ن  2. ) أعرゆ ما تحته خط في النص まعرابا تاما -1

 (ن 2) .حاا مヘرりキ وبين صاحبヰااستガرァ من النص  -5

ヨムه -6  (ن  0)  .ايت⌒ بんヨاメٍ للヨناンキ النムرり غير الヨقダوりキ، واクكر∇ ح⊥
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 (ن  01) روチ ــــة والعـــاغـــبـــال: ثانيا

 (ن  6: ) ة ـــاغــــبـــال س 0

ــر⌒ ااستـعــاりケ فــي - أ  (ラ  2: ) ن نــوعـヰا باعــتـبـاケ الヨائヨاヨれــا تـحــتـه خــط ، وبـيـ∂ أج∇

   ي نــ⌒ ثــ∠ ｚـد ــ    ケ  ــギ∇ بـ  حــ∠ ｚヨرف⊥ جـــゅلـــه مــعـــ. 

   ⊥ـر⊥ الـع⊥  جــبــاارأيت خ⊥ ∇ヨ  .ـらـゆゅ∠ تـ∠

ゆ ن ال س   ヨ ( :2  ラ)ــا يــأتــيـة باعــتــبـاケ الــوسائــط فــيムــنــايعــيــ∂

  ت メـالــعــقاヴ":   ｚا⌒ي ⌒ヱ∠أ ゅــ ｚإ⌒نـ ∠ヱ ⊥يゅـةــن ع∠ لـ∠ـــم ــ ــらـ⌒ ــاメ∃ م⊥ ـًدン أヱ فــي ض∠  .24اآي  . تヲرり تらأ" ــلـヴ هـ⊥

  اعــرゼال メقا: 

ـ ∠ヨـ ـح∇ ــفｚ م∠ ゅヰ خ∠ ـة∇ــدـ⌒ ــن∇ بـ∠ ـقـــメヲ⊥ الدي م⌒ ةــر⊥  تـ∠ ـراポ∠ تـ∠ســ⌒ ــلــةـنـゅ أラ نـ∠  لي      عــゅر  ع∠

ァ- ال りケوダال キ∂ギا فيحヰا وعاقتヰوناتムعرية وبين مゼا يأتيヨ  ( :2  ラ) 

 وضةケ اعر في وصفゼال メقا: 

ــم⊥ ان∇ـس⌒         ⌒イـ ن∇ـس∠ ة∇ــث⊥ يـ∠ ـة∇ــヰـ∠ゅ الـغــ∠ ــلـ∠ راً       ع∠ ∇ヲـ ∇ヲراً ヅヱـ∠ ـヅ ヴـ∠ ح∠ ぁツال ゅـヰـ ⊥ムـ ゅツح⌒ ـゅمゅ يـ⊥ ∠イـ 

 (ن  1) روチ ـــالع س 2

 ( ラ  2)  :ف الダヨطلحاれ اآتيةعــر    -أ    

-  ∂ヵヱالـر–  ンــرイـヨء  –الゅصل –اإيـــطــヲالــ. 

 ゆشـعــريــة س れاコبـيــن مـا فــي البيتين  اآتــيــيـن مــن جــوا ( :2  ラ ) 

  ヵキوケسامي البا キوヨمح メقا: 

ـ         ـس∠ ゅئـ⌒ ــلあ م∠ ــن∇ ي⊥ عـゅً م⌒ دائـ⌒ ـعـــت∇           بـ∠ ∠ヨـ ـــد∇ ج∠ ـــن⌒ قـ∠ ــص∇ ـゅلـغ⊥ ـــ  ي∠ ــن⌒ أヱضゥゅ⊥ ي⊥ ــس∇ ــنｚ للـح⊥ ヰـ⊥ ぁـلـ 

 ــيイـان حـヨالــرحــ ギعــبـ メقـا : 

           ュヲـةــــ ゅلــغــ⊥ ــراゆ∃ يــ∠ ــط⌒ ــــــヱ            ｙヲاض∇ ت⊥ ـة∇ــن⌒ ر⊥ ـــــن∇ بـ∠  ヱه∇ــــヲ م⌒
 

ゆالبحرموج : العبا 
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 ( نقط  01) النحو والダرف : أوا
1 - ゥتب للنص  اقدراゅمن ラاヲ1..... .................................................................................عن  ラ 
 ラ  1................... ................................................. ...عند شعراء الحري  الヲجدانة  بةラゅ الイديد  -2
 ラ  3...................... ....................................................................................النقل ヱالشムل  -3
4-  ゆ2................... ............................................................................................اإعرا  ラ 
5- ゅヰらحゅص ラゅبةヱ りキفرヨال メゅالح ァ2. ...........................................................................اتدخرا  ラ 
 ラ  1........ .......................................................للヨنンキゅ النムرり غةر الヨقصクヱ りキヲير حヨムه الدんヨةل-6

 (ن  01) الباغة والعروチ : ثانيا 

0.  る(ن 6)الباغ 

 :ار المائماれـتبــヰا باعــوعــان نـيـإجراء ااستعارة وب . أ

 نヱ.....................................................................تصريحيる مجردة  -

-  るボمطل るتصريحي......................................................................ヱن 

ゆ . باعتبار الوسائط تعيين るنوع الكناي: 

 نヱ.................................................................................تعريض -

 نヱ..........................................................................إيماء أو إشارة -

 :  الصورة الشعريる وبيان مكوناتヰا وعاقتヰا تحديد. ج       

        るعلى سبيل ااستعارة المكني るヰالمشاب るعلى عاق るالصورة الشعري れبني ...................ヲن 

 (ن4)روض ــالع. 2  

  نヤ...................................................................... :.........ヲحاれـــتعريف المصط. أ     

    ゆ.  るشعري れبيان ما في البيتين  من جوازا 

 ن ヱ...............................( بدائع∠ ) والボياس هو ( بدائعـًا ) صرف ما ا ينصرف : البيれ اأول  - 

ــــو) والボياس ( ْهـــو) تسكين المتحرポ : ـ  البيれ الثاني   ن ヱ..............................................(ه⊥

 

 


