
 

 االمتحان التجريبي الموحد الثاني

 )المراقبة المستمرة رقم 2(
 مادة اللغة العربية

 دورة أبريل 8102
 

 نص االنطالق

 يا أخي يا أخي

 أيها اإلنسان الذي ضاق باألرض و ما ضاق صدرها باختياله -1

 أيها اإلنسان الذي احتال لإلنسان حتى أباده باحتياله -2

 أو ما ترعوي و قد خطب الدهر بأي البيان من أهواله -3

 ل مقالهضو لم تكترث بف فتصاممت عن مواعظه الجلى -4

 يه من أجيالهعد إلى التاريخ المصدق ينبئك بما ال تدر -5

 عد إلى األمس و اسأله عما كان من شعبه و من أقياله -6

 يا أخي يا أخي رفعت إليك القلب كأسا فيها عصارة نفسي -7

 ت بالرحيق من حبي الصافي فمالي أراك حطمت كأسيئمل -8

 لم قطعت بيننا سبب الود و أنكرتني و أنت خديني -9

 شواك حول جبينيو نصبت األشراك عبر طريقي و ضفرت األ -11

 أنا أفديك بالحياة فإن كنت العدو الفتاك من يفديني -11

 أفسدت ودنا المذاهب شتى بأباطيلها و إفك الظنون -12

 يا أخي يا أخي تعال إلى كوثر حب مقدس نتطهر -13

 يا أخي يا أخي تعال إلى هيكل حب مقدس لنكفر -14

 راألرض نعب يا أخي يا أخي من الله جئنا و إلى الله هده -15

 يالسوانح/إدريس الجائ ديوان

 األشراك: الفخاخ  ترعوي: تكف/ أقياله: ملوكه / خديني: صاحبي / إفك الظنون: كذبها / شروح لغوية:

 مكون النصوص    01ن

ن1.......عين القيمة التي يتمحور حولها النص مستعينا بمؤشرين دالين.................. -1  

ن1في بداية النص و نهايته.............................................حدد مضمون النداء  -2  

ن1.اشرح البيتين السابع و الثامن شرحا مناسبا............................................. -3  

 

.تان : ساع مدة اإلنجاز  

.األولى باكلوريا علوم:    المستوى   

.8210  - 10 - 01بتاريخ      :   

 8210 - 1210السنة الدراسية : 

 



 

 

ن 1.5ا بجدول...استخلص من النص القيم اإليجابية و السلبية مبرزا العالقة بينها مستعين -4  

ن1.......لك ثم أبرز وظيفته في النصذج دالة على ذالتكرار حاضر في النص. عين نما -5  

ر ثم بين دور  ه التعابيذاستعان الشاعر بالتعابير المجازية. استخرج من النص مثالين له -6

ن1.5حضورها................................................................................      

ع            ركب ما توصلت إليه من إجابات في خالصة مركزة مبديا رأيك في موضو -7

ن3القصيدة.....................................................................................      

 مكون علوم اللغة   0ن

ن1....لته.................استخرج األسلوب اإلنشائي الوارد في السطر الثامن و عين دال -1  

ية تضم نهيا أنشئ جملتين مفيدتين األولى تضم أسلوب األمر الدال على التعجيز و الثان -2

ن1داال على التوبيخ................................................................................  

تتضمن          عن مفعول به و الثانيةات بجملتين مفيدتين األولى تتضمن تمييزا محوال -3

ن2مصدرا لفعل خماسي و حدد وزنه.........................................................    

 مكون التعبير و اإلنشاء    6ن

 .حلل الصورة    




