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جامعة شيخ أنت جوب بدكار
 

مكتب البكالوريا
عنوان البريد اإللكتروني office@ucad.edu.sn :
الموقع في " الويب " officedubac.sn :

21G46RB0155
مدّة :ساعتان
شعبةL-AR :
معامل 6 :
المجموعة الثّانية ()2em groupe

المادّة :اللغة واألدب العربي (يختار المترشّح أحد الموضوعين)
التّحليل

األول :
الموضوع ّ
قال إيليا أبو ماضي :
واألرض ملكك والسماء واألنجم
لــم تـشـتـكـي وتـقـول  :إنّك معدم
ونـسـيـمـها والـبـلـبـل الـمـتـرنّـــم
ولك الـحـقـول وزهـورها ونخيلها
والـ ّ
يتضرم
شـمـس فـوقـك عـسجد
والـمـاء حــولك فـضّـة رقــراقــة
ّ
دورا مــزخـرفةً وحـيـنـا يـهــــدم
سفوح في الـذّرا
والنّور يبني في ال ّ
سـمـت فـعــالم ال تــبـتســم ؟
هـشـت لك الدّنيا ،فما لك واجما ؟
وتـبـ ّ
إن كـنـت مـكـتـئـبا ّ
هـيـهـات يــرجـعـه إلـيـك تـــنـــدّم
لعز قد مضى
هـيــهات يـمـنـع أن تـحــ ّل تـــج ّهم
أو كنت تشفق من حلول مـصـيبة
شــــاخ ّ
أو كنت جاوزت ال ّ
الــزمــان فـإنّـه ال يـهــرم
شباب فـال تقـل
صــور تــكــاد لـحــسـنـهـا تــتـكلّم
انـظـر فـما زالت تط ّل من الثّرى
األسـئـلــة
عرف بال ّ
شاعر تعريفا موجزا.
ّ .1
 .2ما غرض هذه القصيدة ؟
ص  :فرحا – ذ ّل – فرج – قبح.
 .3هات أضداد الكلمات اآلتية من النّ ّ
ص ما يلي :
 .4استخرج من النّ ّ
(ب) اسم فعل.
(أ) خبرا لناسخ.

( 03د)
( 02د)
( 02د)
( 07د)

(ت) حرفا يجزم فعال مضارعا واحدا( .ث) جملة لها مح ّل من اإلعراب
(ح) طباقا إيجابيّا.
(ج) صفةً.
ي.
(خ) مصدرا لفعل غير ثالث ّ
 .5أعرب ما تحته ّ
خط.

( 02د)

 .6اشرح األبيات األربعة األولى.

( 04د)

الموضوع الثّاني :

اإلنشاء

يقال" :إن األدب هو الحياة ،والحياة هي األدب ،فكالهما يمتزج باآلخر امتزاج الملح بالطعام"
انطالقا من هذه المقولة ،تح ّدث عن دور األدباء العرب في نهضة األدب العربي الحديث.
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التّصحيح
 -1التّعريف بال ّ
شاعر:
هو إيليا أبو ماضي ،شاعر لبناني ،ولد سنة 1889م ويع ّد من أكبر شعراء المهجر في أوائل
الرابطة القلميّة ،نشأ في عائلة بسيطة الحال ،لذلك لم يستطع
القرن العشرين ،وأحد مؤ ّ
سسي ّ
أن يدرس في قريته سوى الدّروس االبتدائيّة فدخل مدرسة المحيدثة القائمة بجوار الكنيسة ...
ولقد وافته المنية عام 1957م.
 -2غرض القصيدة  :الدّعوة إلى التّفاؤل واألمل.
 -3فرح ≠ مكتئب ،واجم ؛ ذل ≠ عز ؛ فرج ≠ مصيبة ؛ قبح ≠ حسن.
( -4أ) خبرا لناسخ  :مكتئبا

(ب) اسم فعل  :هيهات

(ت) حرفا يجزم فعال مضارعا واحدا  :فال تقل( .ث) جملة لها مح ّل من اإلعراب  :وتقول :
إنّك معدم.
(ج) صفةً  :رقراقة ،المترنّم

(ح) طباقا إيجابيّا  :يبني ≠ يهدم.

ي  :تندُّم.
(خ) مصدرا لفعل غير ثالث ّ
 -5اإلعراب  :عسجد  :خبر لـ "شمس" ؛ مـكـتـئـبا  :خبرا لـ "كان".
 -6شرح األبيات ( :متروك للمص ّحح).

