
ميقراطیة الشعبیة  ریة ا امجلهوریة اجلزا
ریة الرتبیة لوالیة البورة  رج أخریص  مد نویة بداوي محمد 

ة  ان شهادة الباكلور التجری  2017دورة: ماي  ام
سفة ل آداب وف الشعبة : 

بار يف مادة :  لغة العربیة وآداهبا اخ سا  04املدة :  ا
ني التالیني : د املوضو  ىل املرتحش أن خيتار أ

  :املوضوع األول 

  قال البوصريي رمحه اهللا  النص:
ــالَم إِىلَ -1 ــا الظَّ يأَح ــن ةَ مــن س ــت ظَلَم  

أنْ اشــتكَت قَــدماه الضــر مــن ورمِ      
    

2- ــن م ــم ــالُ الش باجل ــه تداورــبٍ و ذَه  

عــن نفِْســه فَأَراهــا أَيمــا شــممِ       
    

3-    هتورــر ــا ض يهف هــد هز تــد ــمِ       وأَكَّ صالع ــى ــدو عل عةَ الَ تورــر إِنَّ الض  
4-     ـنةُ مورـرا ضينو إِىلَ الـدعـدت فكَيو  

ــدمِ     الع ــن ا مينــد ــرجِ ال خت ــم ــوالَه لَ لَ
    

ـ   -5 ــ الثَّقَلَينِ وينــو ــيد الكَ س ــد محم  

نِ وِالفَـرِيقَينِ مـن عـربٍ ومـن عجـمِ        
ـ     

6-    ــد ــالَ أَح ــاهي فَ الن ــر ــا اآلم نبِين  

ــمِ      ــه والَ نعـ ــولِ الَ منـ ــر يفِ قَـ أَبـ
    

7- هتــفَاع ــى ش جرــذِّي ت ــب ال ــو احلَبِي ه  

ــتحمِ       ــوالِ مقْ اَأله ــن لٍ مــو ــلِّ ه لكُ
    

8- ــه ــكُونَ بِـ ــا إِىلَ اِهللا فَالْمستمِسـ   مستمِســكُونَ بِحبـــلٍ غَيـــرِ منفَصـــمِ     دعـ
ــقٍ   -9 ــقٍ ويفِ خلُ ــيني يفِ خلْ ــاق النبِ   فَ

ــرمِ     ــمٍ والَ كَـ ــدانوه يفِ علْـ ــم يـ ولَـ
    

10-  سمــت ــولِ اِهللا ملْ سر ــن م ــم كُلُّهو  

ــديمِ    ــن ال ــفًا م شر ــرِ أَو حالب ــن ــا م غَرفً
    

ــولِ اِهللا  -11 ســلَ ر ــإِنَّ فَض ــه(فَ ــيس لَ   لَ

   ــدبِفَــمِ    )ح قــاطن ــهنع ــرِبعفَي
    

ــا  -12 ظَمع ــه اتآي هرــد ــبت قَ اسن ــو ــا (    لَ ياأَحهــم س ــر ــدعى دارِس ال ي ــنيمِحم(   
        - بتصرف–الشاعر البوصريي 

 10 -  9من ديوان البوصريي "بردة املديح" دار التراث ص  
مي:  العالیة م:ورم: انتفاخ يف اجل ، الشُ  رشح املفردات:   ّ ساقط يف سكون بال،ا رق مطر ی د وال   ر

  البالیة العظام ويه رّمة مجع الرممالرمم: 

3



 األسئ :

ــــــــــــــــــــاء الفكــــــــــــــــري :    نقاط  10أوال : الب

دید؟  - 1   ما موضوع القصیدة ؟ وهل هو قدمي أم 

یين أم اخللقي؟ - 2 ّ لیه و سّمل: ا لّرسول صّىل هللا  لیه الشاعر يف مدحيه  ّز  ي رك لتّدعمي من النّص. ما اجلانب ا  وّحض 

اء، مفا فضل النيب الشاعروازن  - 3 ريه من األن  ؟النص وحض بعبارات من ؟بني النيب محمد و

ني  - 4 ر سب د إىل شیوه هذا الغرض أشاعت يف عرص الضعف غرض هذه القصیدة. اذ

متثیل - 5 ر مؤرشن  مع ا  دد منط النص الغالب مع ذ

بیات - 6 رية من (انرث    )12إىل  09األربعة 

لغــــــــــــــــــوي :   ـــــــــــــــــــاء ا  نقاط 06نیا : الب

ت الثاين عرش وأعرب إعراب امجلل  - 1 ت الرابع و(لو) الواردة يف الب أعرب إعراب مفردات لفظة (تدعو) الواردة يف الب
ُ ما بني قوسني: ( َ َْس  َ ا د) ،( ل َ ْح َ ُْدَعى َداِرَس الرَممِ أ َني ی ِ ُه    )أْمسُ

2 -  : ُقٍ  بّني معاين حرف اجلر "يف" يف قو ل ُ ٍْق َوِيف  ل َ َّني ِيف  َِب َاَق الن : ف َوُلكهُْم ِمْن  ،وبّني معىن حرف اجلر "من"يف قو
تَِمٌس  ْ   . وبّني دورها يف بناء النصَرُسوِل ِهللا ُمل

:دد املسند واملسند إلیه والفض - 3  َوَراَوَدتُْه اِجلَباُل الشم   يف قو

ینا وزنه .استخرج من النص   - 4 ینا مفرده ومجع ق م س مجعي م  امس 

5 -  : ینا رس بالغهتا  "رضاشتكت قدماه ال " دد نوع الصورة البیانیة يف قو ا م ارش

 نقاط 04 لثا: التقــــــــــــــــومي النقـــــــــــــــــــدي :

ّفظي ...فإذا ما أزحت عنه األلفاظ الّرباقة ال تقع   ل ّمنیق ا لت ء ا ب الّشعر يف هذا العهد بو ّا الفاخوري: " لقد أص قال ح
ىل معاٍن مكرورة مرسوقة غثّة "   ّ ّدد:. البا إال ىل ما درست ،   ً دا  انطالقا من هذا القول و اع

  أسباب ضعف الّشعر يف هذا العرص. .1
ث املضمون. .2 ث الّشلك و من ح مظاهر الّضعف من ح
 أشهر األغراض الّشعریة . .3
الم هذا العرص.. 4  ى املوضوع األول           ثالثة من أ هت ا



املوضوع الثاين 

كالقصيدة الشعرية ، نوع من األدب صعب دقيق ،  )-أعتقدفيما -(... رأيي يف املسرحية اليت هي 
ألن املتعرض له جيد نفسه أمام طائفة من القيود ، قيود صارمة ، بل عوائق قاسية جتعل نصيبه مـن  
حرية العمل قليال ، فهو ليس حرا يف اختيار املوضوع ، ليس حرا يف طريقة املعاجلة ، ليس حـرا يف  

فليس كل موضوع  ،املوضوعأما ال يف الوقت الذي يعرض فيه عمله. احليز الذي يصب فيه فنه ، و
فكمـا أن هنـاك    الشعري.كما أنه ليس كل موضوع يصلح للنظم  ،)املسرحييصلح للتأليف (

موضوعات ال تستطيع أجنحة الشعر محلها دون أن يبدو عليها التكلف والتثاقل والترنح حتت وقـر  
طبيعتها ، فمثال : ليس للشعر أن يتكلم يف أسعار القطن ، أو أن يبحث يف غطاء العملـة ، كمـا   

يتعذر إظهاره علـى  يسهل على النثر أن يفعل ، كذلك التأليف املسرحي ال ميكن أن يعاجل موضوعا 
مسرح حمدود ، بواسطة ممثلني من اآلدميني فمثال ليس للمسرحية أن تعاجل موضوعا وصفيا تلعب فيه 
اجلمادات والنباتات دورا أهم من دور االنسان ، فهذا مما يسهل على القصة املروية الوصفية أن تقوم 

ملسرحية من اختيار املوضـوع املمكـن   ن تظهره . البد إذن يف اأبه ومما يتعذر على القصة التمثيلة 
  إبرازه على املسرح اآلدمي.

فاملوضوع اجليد يف املسرحية ضرورة من ضروراا ، شأنه يف ذلك شأن النغم اجليـد يف القطعـة   
السمفونية.. ففي املوسيقى ،  تعترب النغمة اجليدة ، هي تلك اليت حتمل يف جوفها توليـدات عـدة   

أل ا حركة مسفونية بأكملها ، يف حني أن النغمة الرديئة تولـد صـماء   ألحلان موفقة يستطيع أن مي
الغين الذي يكاد يلمسه  املوضوعجوفاء عاقرا عقيما ، كذلك املوضوع املسرحي اجليد ، هو ذلك 

       املؤلف حىت يفيض بني يديه باملواقف املتجددة واألفكار الطريفة والشخصيات املتنوعة .
 135-134ص  -بتصرف-من كتاب "فن األدب" لتوفيق احلكيم          



 : األسئ

ــــــــــــــــــــاء الفكــــــــــــــــري :    نقاط 10أوال : الب

لتألیف املرس  -1 ي یصلح  ة ؟ وما املوضوع ا لمرسح  ما يه نظرة الاكتب 

هنام ؟وازن الاكتب بني  -2 شابه ب ة  مايه مواطن ال   الشعر واملرسح

لتألیف املرس ؟ مايه رشوط جناح الفن املرس   -3   هل یصلح أي موضوع 

ر أربعة من خصائصه.  -4 ون النرثیة . عرفه؟ واذ حتدث الاكتب  يف نصه عن نوع من الف

متثیل -5 ر مؤرشن  مع ا منط الغالب يف النص ؟ اذ  ما ا

یة التلخیص. خلص   -6   الفقرة األوىل من النص حمرتما تق

لغــــــــــــــــــوي :  ـــــــــــــــــــاء ا   نقاط 06نیا : الب

متي إىل حقل  -1 ت   النقد األديب.استخرج من النص األلفاظ اليت 

2- ": ود من طائفة أمام نفسه جيد  املتعرض ألن بّني معىن حرف العطف بل يف قو ود ، الق  بل ، صارمة ق
ق صعب األدب من نوع " وبّني معىن حرف اجلر من"قاسیة عوائق    ".دق

  .ردة يف الفقرة الثانیة واعرب إعراب مفردات لفظيت: أما املوضوع الواردتني يف الفقرة األوىل ولفظة املوضوع الأ -3

  .)- أعتقد ف- ( ،)املرس لتألیف یصلح( وأعرب ما بني قوسني إعراب مجل: 

  .التلكف لهيا یبدوني املسند واملسند إلیه يف العبارة التالیة :  - 4

ینا رس بالغهتا: " - 5   ".صامء تو الردیئة النغمة أن ني يفدد نوع الصورة البیانیة ف یيل م

  نقاط 04لثا: التقــــــــــــــــومي النقـــــــــــــــــــدي : 
ىل  ل حىت صار  ي مر بعدة مرا ري ا ون األدبیة اليت شاعت يف العرص احلدیث فن املقال هذا األ من الف

لیه .  ماهو 
ر أربعة خصائص لفن املقال - املطلوب:  بّني نوع مقال النص و اذ
  (العرض) وفكرته. النص دد يف  -  
متي -   ی ل املقال  ى املوضوع الثاين إىل أي مر من مرا هت  النص.                                 ا




