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مدّة: ساعتان                                                                                                                 

 L-ARشعبة: مكتب البكالوريا                                                                                                

 6معامل :                                                            office@ucad.edu.snالبريد اإللكتروني :  عنوان

  (groupe em2المجموعة الثّانية )                                                                      officedubac.snالموقع في " الويب " : 

 )يختار المترّشح أحد الموضوعين( اللغة واألدب العربيالماّدة: 

 التّحليل         الموضوع األّول :

  أبو القاسم الشابي يقول

 الوجلبناه  اليأس و -تقضي الحياة             كينتهـي سـف -د  ـح  ـل   العزيمة   ف  ع  ض  

 خ الجبلـالشام اـداهــر دون مـخـرة          يــــخ  ـس  ـوات م  ــة قـمـزيـعـوفي ال

 نوط، وذا يسعى به األملـق  ـن الـم       دم   ـ: ذا يسعى به ق اس شخصانوالنّ 

 وليا له خ  ـند، والدّ ـجـمـى الـداث  ساخرة          وذا إلـموت واألجـى الـذا إلـه

 طلفي رأيهم خ   الورىجد، فإن ـمـه          اعل  ـاس  فـنّ ـال ل  ـج  ـي   ل  ـع  ـف   ل  ـا ك  ـم

 لج  ة ما ال يدرك الدّ ـقـقيـي الحـوفـوذة          عـه، وشـويـمـد تـاج  ـمـتـي الـفـف

 الحيل انسد تا ـان، إذا مـمزّ ـم الـف  تسامات يفيض بها        ـد إال ابـجـمـما ال

 ل  ز  األ   ه  م  يوم  أمسا ض  ـد الـسـحـيـى الحياة به         فشق  د ما ت  ـجـمـالـس بـيـول

 شتعلـام تـل، واأليّ ـويـول والـهـالـب         تحفـلـمار، ـالنّ ـل بـعـتـنـهر مدّ ـالـف

 ةـلـئـاألس                                      

  د( 3)                            الشاعر تعريفا موجزا                                بعرف  -1
 (د 2)                              ضع للقصيدة عنوانا مناسبا                                  -2

 (د 4)                                  اشرح ما تحته خط                                      
   د( 4)                                                           اشرح البيتين )الثالث والرابع(

 د(  3)                         حدد بحر القصيدة                                                 -3
 د( 4)                                                             استخرج من النص ما يأتي: -4
 جملة اسمية وقعت حاال. -            جملة فعلية وقعت خبرا. -
               طباقا -                جملة وقعت نعتا.    -
 جناسا غير تام.     -          عليه. اومقصور امقصور -

 اإلنشاء      : الموضوع الثاني

 ين.نغاليّ يعتبر الشيخ موسى كمرا من كبار األدباء السّ 

هو أليفباعه في العلم والتّ  صفاته وطول   بعض تحّدث عن : الّسؤال   في المجال دور 

   .االجتماعيّ             

 



 التصحيح
 أجوبة نموذجية

م. 1909بضواحي تونس عام  لد في الشابيةو التعريف بالشاعر: هو أبو القاسم الشابي-1

درس في جامعة الزيتونة وكلية الحقوق التونسية تأثر بشعراء مصر والمهجر، قهو من شعراء 

 م.1934لى الحرية. توفي عام إالدعوة 

 أخرج من النص:-2

 / -اليوم، أمس  –قنوط، أمل  -الطباق: / ابتساماتعليه:  المقصور / المجدالمقصور:  -
 .ول، الويلالهالجناس غير التام: 

: جملة اسمية وقعت حاال/يسعى به أمل. ، يسعى به قدمجملة فعلية وقعت خبرا:  -

: يخر.....، يفيض بها فم جملة فعلية وقعت نعتا / واألجداث ساخرة، والدنيا له خول.

 جملة ال محل لها من االعراب: تقضي الحياة. /. الزمان، تشقى الحياة به
 وجل. –قنوط صيغتين مبالغتين:  -
 تغطى بلحاف.متلحف:  انغلقت.انسدت:  الخوف.الوجل:  الخلق.الورى: -3

 العزيمة، التفاؤل.عنوان مناسب: -4

 .يترك على تقدير المصححـ الشرح: 5

 )مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن(البسيط بحر األبيات: -6
 
 

 

                                         


