
 

              
 
 
 
 
 

       
   ألكبديمية الجهىية للترثية والتكىيه      ا

               لجهة فبس ثىلمبن                

االمتحان  الجهوي الموحد 
 (المترشحون األحرار )للبكالوريا 

 1/2 الصفحـة

 2012الدورت االشتدراكيث   هو شمك الةكالوريـــاالثاىيثالشىث  :الهشتوى 

 :الهـادت  
عـــــــمـــــــون 

 المغــــــــــــــــــــــــــث
 الهعاهـل هدت اإلىجاز

 

 2  س2 هشمك العمون الشرعيــث/ التعمين األصيـل شعةث   :(ت)الشعب
 

  الهـوضـــــــــــــــــــــــــــوع

 

  10))الىحى والصرف : أوال

: الىص

نعم فٍ انمظح انمظٍشج يٍ أكصش فٌُٕ األدب انرً كرة نٓا انُعاغ ٔستًا تضشعح فائمح 

فًٍا ٌخض األدب انعشتً، ؼرى أطثػ فُا ال ٌمرظش عهى انًْٕٕتٍٍ كًا كاٌ األيش فً 

انشعش، ٔكًا كاٌ ٌعرمذ انكصٍشٌٔ فً تذاٌح اَثعاز انفٍ انمظظً فً األدب انعشتً، ٔإًَا 

 ٌُٔعػ فٍّ انكصٍشٌٔ، فمهذِٔ يُثٓشٌٍ تّ ؼرى أطثػ يعضذا فً الكثيرونأطثػ ٌؽأنّ 

. أعًانٓى

ْٕٔ تٓزِ . إٌ انفٍ انمظظً إرٌ، فٍ ٔاصع األفك، أٔصع يٍ فٍ انًمانح ٔفٍ انشعش

انضعح ٌضرطٍع أٌ ٌعرزب إنٍّ كصٍشا يٍ انمشاء انزٌٍ ٌُرمهٌٕ تٕاصطرّ فً آفاق انؽٍاج انٕاصعح 

. كًا ال ٌضرطٍعٌٕ أٌ ٌُرمهٕا تٕاصطح فٍ انًمانح أٔ انشعش

يا يٍ شك فً أٌ انرعثٍش تانمظح نٍش فُا صٓم انًُال كًا لذ ٌرْٕى انكصٍشٌٔ، ْٕٔ 

  ، إر عًٍك عًك انًٕضٕعاخ انرً ٌطشلٓا فهنٍش فٍ انُكرَّاب يرٕصِّطً انصمافح، ٔنكُّ

. ٌرطهة انعطاء انعذٌذ، ألٌ انمظح ال ذمثم يطهما أٌ ذكشس َفضٓا يٍ ؼٍس انفكشج

نكم رنك أطثػ فٍ انرعثٍش تانمظح يٍ أطعة انفٌُٕ األدتٍح، ألَّ ٌرطهة انصمافح 

انٕاصعح ٔانمشاءج انًضرًشج ٔذرثع ْزا انفٍ فً كم طٕسِ ٔتكصٍش يٍ انهغاخ انرً كرة تٓا، 

ٌٔرطهة انخهك ٔاإلتذاع ٔانعذج ؼرى ال ٌكشس انمظاص َفضّ، ٌٔرطهة األصاس انفهضفً انزي 

. ٌعرًذ عهٍّ انكاذة فً كم يا ٌُرط، ْٕٔ انخٍط انزي لذ ٌشتط تٍٍ لظظّ ظًٍعٓا
 ومب ثعدهب  ثتصرف 129ص  - 1972. دار الفكر المغرثي. دفبع عه فه القىل. عجد الكريم غالة

 

: أجت عه األسئلة اآلتيةثم اقرإ الىص 

 (1ٌ).الرشغ عُٕاَا يُاصثا نهُض .1

 (1ٌ)نًارا اعرثش انكاذة فٍ انمظح يٍ أطعة انفٌُٕ األدتٍح ؟  .2

 (2ٌ). اَمم ٔاشكم تانشكم انراو انفمشج انصاٍَح يٍ انُض .3

 (2ٌ). إعشاتا ذايافً انُض أعشب يا ذؽرّ خط  .4

 (2ٌ).  يٍ انُض ؼاال، ٔعٍٍ انعايم فٍٓا، ٔطاؼة انؽال َٕٔع انؽال اصرخشض .5

 : تٍٍ يا ٔلع فً انكهًرٍٍ اَذٍرٍٍ يٍ إتذال أٔ إعالل ؼضة انعذٔل اَذً .6

 (2ٌ). انعطاء -  فائمح                          

َٕعّ إتذال أٔ إعالل صثثّ ٌش غًاندأطهٓا انكهًح 
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المترشحون  )االمتحان الجهوي الموحد للبكالوريا 

 2/2 (األحرار
 2012 االشتدراكيث: الدورت           هشمك العمون الشرعيث           / التعمين األصيل شعةث : الشعةث الهوضوع الشىث الثاىيث هو شمك الةكالوريا:الهشتوى                  عمون المغث:الهادت   

 

 (ن10): الجالغة والعروض: ثبويب

 

 (ن6):الجالغة -1

 

، شى أٔضػ يا تٓا  (يكٍُح / ٌؽٍحسذض ) أظش االصرعاسج فًٍا ذؽرّ خط، ٔتٍٍ َٕعٓا- أ 

 (2ٌ). يٍ ذششٍػ أٔ ذعشٌذ أٔ إطالق

ََا  ْٕ ًَ ثاغ                       ٔاْنفَْعُش ٌْيؽكُ فَض  فً انشَّشق إنٍُا يثشِّشا تانظَّ

 

عٍٍ نفظ انكُاٌح فًٍا ٌاذً ٔانًعُى انًشاد يُّ،  َٕٔع انكُاٌح -         ب

 (2ٌ  ).  تاعرثاس انٕصائط

:  ٌمٕل انشاعش

طَاتِِ  الَ ذَْشُكٕ َياُاُْىْ  ًَ َُاِدٌِم             تٍُِي اْن ًَ الَ َغْضَم اْن َٔ      طَْثَ  اْنمُُذِٔس 

 

 (2ٌ ) .ؼذد انشيز انٕاسد فً انًمطع اَذً، ٔتٍٍ دالنرّ - ض       

: ٌمٕل عثذ انْٕاب انثٍاذً

ُِٔل  َُْذيا ََُؽا ذَى - ِع ْٕ ا انً انفِشاْس – أٌَُّٓ

ُْفَى اْنثَِعٍْذ  ًَ ْؼَشِح اْن َٔ  ٍْ ِي

ٍْ َظِذٌْذ  ٍْ َظِذٌٍذ، ِي ِصٍِزٌْف ٌُْثَعُس ِي

ُْفَى انشَِّشٌذْ  ًَ  .فًِ ُطَٕسِج اْن

 

 (ن4): العروض -2

 

 (2ٌ ):  عشف انًظطهؽاخ انعشٔضٍح اَذٍح - أ

  انؽزر– انكضف – انعظة –   انرضثٍغ 

 

 (2ٌ).  اكرة األصطش انشعشٌح اَذٍح كراتح عشٔضٍح، شى لطعٓا ٔؼذد ذفعٍالذٓا - ب

: ٌمٕل عثذ انشفٍع ظٕاْشي

 

ٌُْد فَِعٍَعرًِ  إًَِِّ اْسذََذ

َّٓهُٕا  ًَ ٍَ ذَ ِْثٍِ ٌَا َرا
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َاسْ  ٍُْم ذَْضَؽُك ذَْؽرََٓا ُظصََس انَُّٓ  ....فَاْنَخ

 


