
 :النص

 مرتيــل     

 أبهى الَمصايِف فـي ُدنيـاَي مْرتيــــُل                  أنساُم دجلةَ في شطَّيه والنيـــــلُ  .1

 بشاطئــــِه                   بُسطاً وأمواُجه الَجْذلَى تَراتِيــلُ الشمُس والرمـُل مفـروٌش  .2

ـها بيــن أَْيـديــها قَـنــاديـــلُ  .3  تُْلقِي السمـاُء عليـها ضوَء أْنُجمـــــها                  كـأنَـّ

تــــــه ِ                   وفـوق أْرُؤِسنـا منهـا أََكـاليــــلُ  يَكُســو الوجـهَ ُوروداً مـن .4  أشعَّ

 يَْنسى الهموَم به في الَمْوج يْحُضــنُهُ                    عْنـد األََصائِـِل مْهمـوٌم وَمْعلـولُ  .5

نيـــا َمفـاتِنـــــــــــها                   وَعـْرُش صيٍف لَ  .6  ياليـِه َمواِويـــلُ َمبـاهج تََســُع الدُّ

مِل الَ بِنََدى األْسـحاِر َمْطلُـول .7 حى إْشراقةً َوَسنى                 بالرَّ  كالرَّوض زاَد الضُّ

 تُشدُّ عْينْيَك فـــــي آفــاِق بَْهَجتِــــــــِه                  َمَعــاِرض ِمْلُؤهَا فَنٌّ وتَْشِكيـــــــلُ  .8

ـا .9 َدهَـا بالنَّحِت إِْزِميـــــــــلُ لم تَْجلُهَا يُد فنَـّ  ٍن بِريَشتِـــــــــــــــــِه                  والَ تََعهَـّ

 َزَوارُق الخْيـر نَْشـَوى في َمنَاِكبِه                  في الُمْقِمَراِت ونوُر البْدر َمْسدولُ  .11

باَك وفـي طَيَّاتِهـا أَمــٌل                  هلل  .11  والَحظُّ َمتــروٌك وَمْوكــــــــولُ تَْرمي الشِّ

 .551: ص – 3002سنة  – 51/51العددان  -مجلة مواسم  –محمد الحلوي 

  :التعريف بالشاعر  

درس اللغة . يعتبر قمة إبداعية شعرية كبيرة. بتطوان  9002بفاس، وتوفي سنة   3291ولد الشاعر محمد الحلوي سنة  

بدأ تجربته الشعرية . درسا بالمرحلة الثانوية، والمدرسة العليا لألساتذة ومفتشاً للتعليم الثانويعمل م. العربية وعلومها بالقرويين

                                                                                                                                                                      .أوراق الخريف -شموع  -أنغام وأصداء : خلّف دواوين شعرية منها. في العقد الثاني من عمره

   :شروح لغوية

   -.                                                     التاج: جمع إكليل: أكاليل -.    ترسل وبيان وترانيم: تراتيل   -الفِرحة   : الجذلى
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 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 بجهة فاس بولمان

االمتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة  ) 

 البكالوريا

 (المترشحون األحرار) 

 2/1 2: المعامل 

 س 2: مدة اإلنجاز  السنة الثانية من سلك البكالوريا: المستوى 

 االستدراكية :الدورة     اللغة العربية: المـــــادة 

: السنة الدراسية  جميع الشعب العلمية والتقنية: الشعبــــة 

 الموضـــــــــــــــوع 2112/2112
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 2/2 (االمتحان الجهوي للمترشحين األحرار) أكاديمية جهة فاس بولمان       امتحانات البكالوريا 

 الموضوع السنة الثانية من سلك البكالوريا: اللغـة العربيـة                               المستـوى : المادة 
 2013/  2112االستدراكية : جميع الشعب العلمية والتقنية            الــــدورة : الشعبة 

 

 (  ن 01: )مكون النصوص: أوال

 (                                                                             ن1.   )الحظ عنوان القصيدة والبيت األول  منها، ثم افترض موضوعها (0

 (ن1. )حددهما وضع عنوانا لكل واحد منهما . تدور معاني النص حول محورين أساسيين (2

 (ن1. )توسع في شرح البيت الخامس من النص (3

 (ن1.1:  )امأل الجدول اآلتي بعد نقله إلى ورقة تحريرك (4

 العالقة بين الحقلين ما يدل على اإلنسان ما يدل على الطبيعة

   

 (ن2. )اجرد من النص صورتين شعريتين مبرزا وظيفتهما (5

 (ن1)بم تفسر كثرة الجمل الخبرية في النص؟     (6

 (                                                                               ن2.1.  )لخص نتائج تحليلك للنص في فقرة مرّكزة (7

 

 (نقط  14) علوم اللغة : ثانيا 

 ( ن2. )اكتب البيت  الثالث  كتابة عروضية، ثم حدد قافيته ورويه -1

 ( ن2.  )عهحدد أصل اشتقاق األفعال اآلتية، وبين نو  -2

 .أباح –تفّحم  –استأسد  –ينسى                         

 

 (نقط  16) التعبير واإلنشاء : ثالثا 

 .تعرف شخصين، أحدهما يحب االصطياف على شاطئ البحر، بينما يفضل اآلخر الغابة والجبل         

 .تعّرفته في مهارة كتابة مشهد مسرحياكتب مشهدا مسرحيا يدافع فيه كل طرف عن اختياره مستفيدا مما      
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