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ناتمدّة: ساع                                                                                                                     

 L-ARشعبة:       مكتب البكالوريا                                                                                             

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

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

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

 التّحليل                  األّول :الموضوع 

 يقول حافظ إبراهيم

 ىد  ـم  ـال غ  ـن لي فيك أن أبل  ـوم دح  ـمـب           ستهامة  ـلي م ر القوافي إن  ـيـــــأم

 داد  ـسـ  الم ي القريض  ـ  نـض  ر  ق  وأ   ،ط  ـ  خـت       ه    ـذي بــال ني لمدحيك اليراع  ر  ـأع  

 داود  ــتـه أن يـــنـور مــــفـــن ل  ــــوك      بطاعتي      ى فارسي   عن  ـم ل  ـك ر  ـوم  

 لى ضوئها أسري وأقفو من اهتدىـع لمك لمعة         ـوار عـن أنـي مــنـب  ـوه

 "داـشـنـإذا قلت شعرا أصبح الدهر م"   خور بقوله       ـفـى ذاك الـلـو عـوأرب

 ورداـــار الشعر للدر مـحـت بـسـأمـف     لبت بحار األرض در كنوزها      ـس

 داـ  جـاس س  ــن  ـال ي  ـق  ـل  ا أ  ـوهـلـا تـإذا م       ت    ل  ص   من الشعر ف   بأبيات   ئت  ـوج

 اد  ر  و  المخضوب خدا م   ارم  رى الص  ـن          روا منه الحماس حسبتنا ــوإن ذك

 داي  ـاس سيت في الن  ـقـا أبـرك مـخـفـب      له     ـري وأهـرت دهـافـي نـو أنـول

 12المؤلفات الكاملة لحافظ إبراهيم، ص:                                                            

 األسئلة                                       

 د( 03)                                                           .اكتب تعريفا موجزا عن الشاعر (1

 د( 02)                                                                        .د غرض القصيدةحد   (2

 د( 11)                             :                                     استخرج من النص ما يلي (3

 (د 01)                                                          :                    امنادى منصوب -أ

  د( 01)                                                                                 ".إن  "اسم  -ب

 د( 01)                                                                                    .فعل أمر -ت

 د( 01)                                                   ".            كان"خبر إحدى أخوات  -ث

 د( 01)                                                                                   .نائب فاعل -ج
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 (groupe em2) ثّانيةالمجموعة ال                                                                                                                              اللغة واألدب العربي

 د( 01)                                                                                 جمع تكسير -ح

 د( 01)                                                                      فعال مضارعا منصوبا -خ

 د( 01)                                                                                 جملة إنشائية -د

 د( 01)                                                                                  جملة خبرية -ذ

 د( 01)                                                                                 جملة شرطية -ر

 د( 01)                                                                                    حرف نفي -ز

 د( 04)                                                              .اشرح األبيات الثالثة األخيرة (4

 

 اإلنشاء          : الموضوع الثاني

 عوامل عديدة. ازدهر األدب في العصر الحديث بفضل

 .تحدث عنها مبينا رأيك فيها:  الّسؤال
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 التّصحيح

د حافظ إبراهيم، ولد بتاريخ  -1 يونيو  21وتوف ي  م  في محافظة أسيوط1872فبراير  24محم 

على الت والي بشاعر الن يل  م. هو شاعر مصري  ذا صيته، عاصر أحمد شوقي، ووولق با1932

ولد على متن سفينة راسية على نهر الن يل، كان إحدى عجائب زمانه ليست في وشاعر الش عب. 

ة ذاكرته. يعتبر شعره سجل  األحداث...   د( 03)                    جزالة شعره بل في قو 

 د( 02)                                 المدح، فالش اعر يمدح أحمد شوقي.غرض القصيدة  -2

  د( 11)االستخراج من النّّص :                                                                 -3

 د( 01)                                     ر القوافي            ـيـــــأم ا :منادى منصوب -ت

  د( 01)                                                                ستهامة  ـم " :إن  "اسم  -ث

...نير  ـأع : فعل أمر -ت  د( 01)                                                     ، هبني، مر 

 د( 01)                                                    : منشدا  "كان"خبر إحدى أخوات  -ح

 د( 01)                                                                    اس  ــن  ـال:  نائب فاعل -خ

 د( 01)                                                      ، األبيات...القوافي:  جمع تكسير -ح

 د( 01)                                                     غ  ـأبل : فعال مضارعا منصوبا  -س

 د( 01)                                                     ني لمدحيكر  ـأع :جملة إنشائية  -ش

 د( 01)                                           ئت بأبيات من الشعرـوج:   جملة خبرية -ص

 د( 01)                             .داـجـاس ســن  ـي الـقـا ألـوهـلـا تـإذا م :جملة شرطية  -ض

 د( 01)                                                                 يتـقـا أبـم : حرف نفي -ط

 د( 04)                                                    متروك للمصّحح                      -4


