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ناتمدّة: ساع                                                                                                                 

 L-ARشعبة:      مكتب البكالوريا                                                                                             

 6معامل :                                                                office@ucad.edu.snعنوان البريد اإللكتروني : 

  (egroup em2) ثّانيةالمجموعة ال                                                                           officedubac.snالموقع في " الويب " : 

 (نيوع)يختار المترّشح أحد الموض الماّدة: اللغة واألدب العربي

 التّحليل                  الموضوع األّول :

 قال الّشاعر الّسنغالي المفلّق، قاضي مجختى َكَل :

 السَّجيّتاُخْلُف بئس ـا، والـبـرحــل مـأال بَــلِّّـــغ الـبـيـضاَء مـنّــي الـتّـحـيّـتـا            وق  -1

 تَاـيَّ ـلِّـ بَ ـوللـبـيـن الزمـُت الـجـــوى وال وهــل بـيـنـنـا قــد خـاس بـالـعهد بيننا              -2

تـاـلِّـ بْ ـطَ ـصْ ٱـدى لـ              راشناــــــــــأنَس ما وعْدتِّ فوق ف فلمْ   -3  نَا يوم الثاّلثاعـشـيَـّ

ـتَـاـجّ ـحـم   ــالـنّـوى           مهرة حمراء جـــرداء ك لدى  -4 ــيَـّ  لـة غــّراء لـيـســت بَـطِّ

 ـيّـتـاـُت مع البنت الـكـحـيـل بـهـنــوب              فوقها مــــــع رسولناغــدوُت رديــفا   -5

 الـبــريّـتـاي يُـغشّ الـنّـوم و ذاـذا وكـك              هــنـالك وقـولُـنـا تُـنـاجينا «1وْ ــــيَ »وَ   -6

 ـا ـتَ الـيـديَّ  2يّ ـنِّ ـيـوْر سِّ ـن بُ ـضُّ ابـعَ ـيَ                ةـلـيـل ـْقـتُـكِّ فَ رَ  اذكــري يـومـايَّ ــُرق  -7

ــي فقلُت   -8  ــيَــتَــاسـيـنّي يـضـّركِّ قِّ  ظـيـما غـف               ال تــبــالــي بــغـيـظةتَـنَــّحِّ

 احـيّـتـ ُدمـتِّ  ما نقضيها الّدهرَ وال ت     الـمـواثـيـق بـيـنـنـــا            ُرقيّةُ ال تـنـسـي  -9

ــيٌّ فـلــتـكـونـي وفــيّــتــا              ا  ـاَل تـنـكـثـّن عـهـودن ــيْ ُرقـــيّـةُ فَ  -10  فـإنّـي َوفِـّ

ي ــَوسِّ  -11 ّ  ـاـتَ ـيَّ ـلِّ أسراري تـبـيـُت جَ لم أرَض ـف         للــــــورى        يهِّ ثِّّ بَ ه ال تُ يْخفٱرِّ

  .47، ص : القاضي األريب : من كتاب                                                              

  األسئلة                                 

 د( 03)                                   وجزا.                        معّرف بالّشاعر تعريفا  -1

 د( 02)                                                                 ؟ ما غرض هذه القصيدة -2

 د( 02).                               ظ  ي  غ   –ى ّح  ن  ت   – ة  ر  ه  م   – اس  خ   اشرح الكلمات اآلتية : -3

 

 

                                                           
 كلمة وولوفية بمعنى أَْنتِّ    .1
ين 2  كلمة وولوفية بمعنى ابن ملك سِّ
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em2 ) ثّانيةالمجموعة ال                                                                                                                                       اللغة واألدب العربي

groupe) 

 د( 07)                                                            استخرج من النّّص ما يلي :  -4

 )ب( فعال مضارعا مرفوعا ؛                                 ؛ضيضححرَف ت -أ

 ( فعال مضارعا مبنيّا على الفتح؛ث)  وما بحذف حرف العلّة.فعال مضارعا مجز -ت

 تشبيها؛   (ح)                                        فعَل أمر؛   -ج

 خبرا لناسخ.    -خ

 د( 02)                                                                     أعرب ما تحته خّط.  -5

 د( 04)                                                        اشرح األبيات األربعة األخيرة.   -6

 اإلنشاء           :    الثّاني  الموضوع

  .واألغراضُ  والقافيةُ  العربّي خصائَص تميّزه في كّل عصر من حيث الوزنُ للّشعر إّن 

 .في العصر الحديث خصائص الّشعر العربيّ تحّدث عن  ،نطالقا من هذه المقولةا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


