
 

 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية
ود ـ فرجيوة ـ ميةل اثنوية بوحنة مسع                            وزارة الرتبية الوطنية       

  2017اي ـ م             امتحان الباكلوراي التجريبية                                    
الشعب: آداب و فلسفة + لغات 

سـا  3ملدة: ا         اختبار يف مادة : اللغة العربية و آداهبا                              
:نعلى المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليي  

 الموضوع األّول
الّنـــّص:

عَمــــــــــَرهْت ُمستــــفعيـوُن عبلـةَ أصبحَ  ***  )انسِحْب يـا عنتَره(َكْفِكف دموَعَك وـ 10

ِن الجوھـَرهــــــِد الثمـيــت من الِعقـــسقطَ  ***  فقـد وماً ـــــِرھا يــال ترُج بسمـةَ ثغـ 02

ذَرهـرُج المعواخفِْض َجنَاَح "الِخْزِي".. وا *** ليصفَـحوا  ..سيـوَف الغاصبيَن  قبِّلْ ـ 03

ً   ***  فالشعـُر فــــي عصـِر القنابـِل ثــرثـــــَره  04ـ وْلتبتلـع أبيـــــــاَت فخــِرَك صـامتا

طَرهــــــوالسيـ وىـــــالھُـويّةَ والق دَ ــــفق ***  ي وجــِه البنادِق عـاجٌز ـــوالسيُف فـ 05

ـوداً ما أحقـَره !! ـــــــــــــــعبـداً ذليـالً أس***  يـا فارَس البيداِء . . ِصرَت فـريسةً ـ 60

فاً ـــمتطـ 07 ً متخـلِّف.. ـرِّ َره ــــسكَ . ِصرَت ُمع .نََسبوا لَك اإلرھاَب   *** ومخالِفــاً  ..  اــ

08ـ َعْبـٌس . . تخـلّت عنَك ..  ھذا دأبُ ھم  ***  ُحمُ ــــــٌر - لَ عمـُرَك – كلُّ ـــــــھـا مستنفَِره 

َن صرخِة ُمجبَـَره ــــــــويِّ . . وبيدّ ــبيَن ال ***  هُ ــوحصـانَُك الَعـَربيُّ ضاَع صھيـلُ ـ 09

 )ِدَره ؟ــــَن المقوُد ؟! وأيَن أيــكيَف الصم( ***ألِت الخيَل يا ابنةَ مالٍِك " ـــ" ھـالّ سـ 10

وا القنطـَرهـــــــاَح خيمتِھم ، ومَ ـــــــــمفت***  م ــأسلَُموا أعداَءھ ... ويَح عبٍس يا ـ 11 دُّ

َرهـــــھـم منـبـــــــفي ھم ، وأقـامـــــــونفاقِ  ***  ـھم ــحاً بشقاقِ ـــــلعـدوُّ ُمسلَّ ى اـــفأتـ 12

ُ م يشُ ــــفالع ***  ھم ــوا َوبَاَل ركوِعـھم وُخنوعِ ـــاقذـ 13 ـَرهـــــــھزائُم ُمنكَ رٌّ . . والــــ

ھا كـي نخسـَرهيٌء بَعدَ ــــــم يبَق شـــــــــل *** ُعبَيلةُ.. والنياُق... وداُرھا  تـضاعـ 14

لهُ . . بالمغفَره ِرِه . . واْدعواـــــي قبــــــف ***د سـاكناً  ــعوا ضميَر الُعرِب يرقفدَ ـ 15

ـاً في الِمحبَره ــمدم تُبِق دمعـاً أو ــــــــــــــل*** َز الكالُم عن الكالِم.. وريشتي ـَعجَ ـ 16

الجزار: مصطفى المصرّي الشاعر  
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  األسئــلة:

  أوال: البنـــاء الفكــــري:
   مح النص مال بين  مشھدين متباينين، اذكرھما و استخرج من القائمة  النص على المفارقة بُني ـ 1

  كل منھما مع التمثيل       
  من المقصود بالخطاب من خالل الكلمات : عنترة ـ عبلة ـ عبس   ـ2
  ة ؟ قصيدربط أبيات الة التي تط العاطفيوساھم الجو النفسي في بناء معاني النص؛ حددالخي  ـ3

   ؟ اما األثر المرجّو منھ                                                       
ية" "الوطن ومية" يرى أحد الكتّاب العرب أن " من أكبر النكبات التي مني بھا العالم  نزعة "القو ـ4

  و ال عالج من ھذه األمراض إال غلبة اإلنسانية"
  اشرح ھذا القول  ـ مبديا موقفك منه ـ بناء على مضمون القصيدة  

 وىل مستمون ،مثل الثنتين من كتجتمع في النص مالمح الشعر الحديث من حيث الشكل و المض  ـ5
  لخص مضمون النص مع مراعاة التقنية   ـ6
  

  ثانيـا: البنـــاء اللغـــــوي:
  ـ  صنف الكلمات التالية ضمن حقلين داللين ثّم سم كال منھما:1

  صمودالخزي، عاجز، السيف، حصان، ركوع، البنادق، فريسة، ال                           
ا ثم بيّن المحل اإلعرابي للجمل بين قوسين .ـ أعرب ما سطر 2   إعرابا تاّمً
 لّحا.سم أتى  العدوّ  ـ  حدد المسند و المسند إليه في الجملتين اآلتيتين: السيف في وجه البنادق عاجز/3
  ـ حدد  األسلوب البالغي و صيغته و غرضه في البيتين: األول و العاشـر.4
  ية ثم حدد التفعيالت و سم البحرالثاني عشر كتابة عروضـ اكتب البيت 5
  

  ثالثـا: التقويــــم النقـــدي:
ي شعر فيرى بعض النقاد أن المز و حشده المكثف في النص الشعري ھو أحد األسباب في وقوع ال

  فخ الغموض و من ثم تراجع المقروئية الشعرية في عصرنا
  في ضوء ما درست: 

  ـ عرف الرمز 
  و بين داللة توظيفهـ اذكر ـ من خالل النص ـ  نوعا من أنواعه 

  ـ بيّن علة لجوء الشعراء لتوظيفه مع ذكر ثالثة من رّواده 
  ـ ما عالقة الرمز بالغموض؟
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 الموضوع الثانـي:
النـص:

         "أيھا العرب، قّسمت فلسطين فقامت قيامتكم، ھدرت شقاشق الخطباء، و سالت أقالم 
الكتّاب، وأرسلھا الشعراء صيحات مثيرة تحّرك رواكد النفوس، و انعقدت المؤتمرات، و 
أقيمت المظاھرات فھل كنتـم ترجون من الّدول المتّحدة على الباطل غير ذلك؟ و ھل كنتم 

تعتقدون أنّه مجلس أمــم كما يزعم؟
 )بذل بلفور وعده(يا قوم، ما ظلمت فلسطين يوم قّسمت، و لكنّھا ظلمت يوم          

ـ أھل ھذا الجيل ـ إاّل من شھد يوم الوعد، و شھد ما  للصھيونيين باسم حكومته، و ما منّا 
بينھما، و من عرف مصادر األمور عرف مواردھا. فانظروا ـ ويحكم ـ ماذا فعل 

التقسيم، و انظروا ماذا فعلنا. الّصھيونيون من يوم الوعد إلى يوم
علم الّصھيونيون  أّن الوعد ال يعدو كونه وعًدا، و أّن نّصه الطرّي اللّين ھو : أن        

انكلترا تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن قومّي لليھود في فلسطين فأعـــّدوا لتحقيقه المال، 
فلــم يضيّعوا منه دقيقة. و استعانوا بنا و أعـــّدوا األعمال،     و اتّخذوا من الوقت سالًحا 

علينا، فاكتسبوا من ضعفنا قـــّوةً،    و من أقوالنا الجوفاء قوة، و أصبحت ھذه القّوات كلھا 
ظھيًرا لھم علينا.

كان واجب أن نعمل من يوم الوعد لما ينقض الوعد، فنجمع الّشمل المشتّت، و الھوى         
لموعود بالّسالح الذي يحاربونا به، و نعلم أّن اليھود ال يكاثروننا الواعد و االمتفّرق     و 

بالّرجال، فرجالنا أكثر، و ال يكاثروننا بالشجاعة، فشجاعتنا أوفر،و إنّما يكاثروننا بالمال و 
العلم و الّصناعة. فلو كنّا مّمن يفّكر و( يقّدر) و يأخذ باألحوط األحزم ( لبدأنا من أّول يوم 

، فأعددنا المال، و أعددنا العلم، و استعدادنا بالّصناعة.) االستعداد باألعداد و
ا و أنّنا لم نفعل فلنعتبر أّن صدمة التّقسيم القاسية العنيفة ھي تأديب إلھّي ينقّي من أم       

ھممنا الوھن و الّزغل و ينفي من صفوفنا الكّل و الَوَكل، و إّن األمم الّتي تُصاب بمثل 
ا لتنفض عنھا تخاذلنا و غفلتنا لَمحتاجة إلى أحداٍث تَُرجّ نا و تأّخرِ  ھا رّجا، و تُزّجھا زّجً

عة، و تطھّرھا من أدران الخَور و الفسولة". أطھار الخمول و الضَّ
 الّشيخ: محمد البشير اإلبراھيمي. 
 
 

 األسئـلـة:
أوال: البنـــاء الفكـــري:

ما مدى إيجابيته برأيك؟ـ ما رّد الفعل الذي أبداه العـرب إثر تقسيم فلسطين؟ 1

ـ ما رأي اإلبراھيمي فيمن علقوا اآلمال على مجلس األمن و الدول الكبرى؟  ما السبب؟2

ه؟ علل ھل توافق لماذا يلوم الكاتب العرب؟  ؟  احتالل فلسطينمن الصھاينة  ما المساعي التي مكنت ـ  3

في كل محنة منحة؛ اشرح ھذا القول بناء على خاتمة النصـ 4
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ن مضمونا.أربعة من خصائصه؛ اثنتين شكال و اثنتيكر ، سم نوعه  و اذ ـ ضمن أي فن نثري تصنف النص؟ عرفه5

ـ لخص مضمون النص 6

 
ثانيا: البنـــاء اللغـــوي:

المتفرق، التقسيم، تخاذل، الضعةـ حدد الحقل الداللي الذي تنتمي إليه الكلمات التالية:1

ـ أعرب ما تحته سطر إعرابا تاما و بين المحل اإلعرابي للجمل بين قوسين2

. : صيغة منتھى جموع، جمع قلة (مع ذكر وزن كل منھما) ، اسم جنس جمعياستخرج من النص ـ 3

؟حدد األسلوب البالغي الغالب على النص . ما سبب توظيفهـ 4

و نعلم أّن اليھود ال يكاثروننا بالّرجال، فرجالنا أكثر، و ال يكاثروننا المحسن البديعي في قول الكاتب : "ـ حدد نوع 5

" و بين أثره البالغي.بالشجاعة، فشجاعتنا أوفر

ثالثـا: التقـــويم النقــدي:

الذي  و من أبرز كتاب المقالو التيار اإلصالحي ، محمد البشير اإلبراھيمي من رواد مدرسة الصنعة اللفظية        

يعتبر أحد أھم فنون النثـرفي أدبنا المعاصر  و أبرزھا استخداما في سبيل تنوير العقول و ترقية الوعي في المجتمع 

ـ اشرح ھذا القول من خالل ذكر : ـ المقصود ب " مدرسة الصنعة اللفظية"

صائص أسلوب أدباء التيار اإلصالحي ـ ثالثة من خ                                          

ـ مراحل تطور المقال ـ بإيجاز ـ                                           
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