
 

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
  ومسلم حممد بداوي ثانويتا                                مديرية التربية لوالية البويرة                        

  2016دورة: ماي                                 امتحان شهادة البكالوريا التجريبية                       
   علوم جتريبية + تقين رياضي + تسيري واقتصاد  الشعبة :

  د 30و سا  02املدة :       اللغة العربية وآداا                                            اختبار يف مادة : 
  على املترشح أن خيتار أحد املوضوعني التاليني :

  :املوضوع األول 
   النص :

1-  َ   صــــــادقا ثْنا،عهدنــــــــــــــــــــاك د نــــــومفرب 
                             

ّطقـــــا   ار الن ي أهلمـــــت أحـــــــــــ   ألســـــت ا
ـــنا  -2   ــــح بأرض ــــــــ ـــت املس ن ي  ـــت ا   ألس

                             
ـــــا   لق ــــــنا  ـــــاك ختلقـــــــــ لی ـــــن  ـــــت م   وأرشف

ــىل الفـــــــــــــدا -3    ّ دیــت  ي    ألســت ا
                           

ــوض     اــ م  ق  ف    ــ   خن ّارـ ال ــور   ن ّ ّــــــــا والن   واحلق
ـــــا -4   ـــــــ ــــا وروح الّشــــعب تــــذيك عروق   وث

  
  ورس وروح هللا تغمــــــــــــــــــــــــر رفقــــــــــــا  

  دّكهان هــــــــــــــــوان ــ ال    دنیا   ىـلـع ا ـرنـوث -5  
  

ـــــعقه صعقـــــــــــــــا   ـــــّد الظـــــمل نص ـــــا  هن  ورح
ــــوق مشــــانق -6   ـــــد ف ـــــــــ ــــال ا ــــالوا م   وق

  
نقا   ل الشــــّ تع ســــ ـــــــــــــد  َْیــــِل ا ن ــــا لِ َُرْح   ف

ــــوق مقاصـــل -7   ـــاق الّشـــعب فـــ ـــالوا انعت   وق
  

ـــــا   ــــــشد العتق ـــــــــــ ـــــا ن ـــــىل أعواده ـــــا    فقمن
ـــــّز يف الّســــام -8     لهيــــا صــــعد نطلــــب العــــ

  
ى    ــــــ لمنهت ـــــــات  ــــــذ الهامـــــــــ ّ ـــــــرىقونت   مـــ

ا األرضإذا  -9   ـــــ حلـــــّر رحهب ـــــا ضـــــاق    یوم
  

اـّ ق ـ ال  يف  الّرحب یضیق   س  ل  ف (      )ة الّزرق
نیــــا نفمـــرب أنّنــــا -10 ّ ـــــــــــــــــــــي ا   خفـــّرب ب
  

أر(   ـــ شـــقى )س ـــزل  ــــم  ي لــــــــ   لّشـــعب ا
ـــال -11 ــــان آه ي كــــــــــــ ـــت ا لب أر  ـــ   س
  

ـــــه األلغـــــام    ـــــافرّجـــــت ب ــــــقه حسق سحــــــــــــ  
ـــدا -12   لحــــــــــــــــّر الفـــداّيئ قـــد  أر    ســـ

  
ــــــ حـــــّن  شـــــوقا   ـــــا اخلــــــــــ ـــــا ین   ذبی

ــــــا رعبـــــاومنـــــأل صـــــدر األرض  -13   ـــــ   حبرب
  

ــــــالف منحقهــــــا حمقــــــــــــــــا   أل   ونعصــــــف 
 –مفدي زكريا  -  

  

  

  

  4من  1صفحة 



  

  األسئلة :
 نقطة  12البنــــاء الفكـــــري :  أوال :

اطب يف هذه القصیدة؟ ومب خصه الشاعر يف األبیات الثالثة األوىل؟  - 1   ما ا

ل بعبارتني. -2 رب الشاعر عن ذ ؟م یف    مطلب عظمي وتضحیات أعظم ،

دي واحضة يف النص، -3 ربت عهنا؟  وحضها روح الت وما األبیات اليت   

متي القصیدة؟إىل أّي غرض شعري  -4 دة. ت لهيا بعبارة وا وما أمه قمية جسدهتا؟ دّل   

  هل جتد الشاعر ملزتما؟ وحض ذ  -5

متثیل من النص  -6 ر مؤرشن  مع ا ىل النص؟ اذ منط الغالب  ما ا  

خلص مضمون األبیات األربعة األوىل    -7  

  نقاط 08ثانيا : البنــــاء اللغـــــوي : 
اليل  -1 ي یضم هذه األلفاظما احلقل ا آخر مضادا   حقال مث صنف   مقاصل" األلغام ، الشنقا، ، "مشانق ا

 ومسه.

س یضیق الّرحب يف : قوسني إعراب مجل بني ما و  إعراب مفردات : األرض ، رعبا .   أعرب ما حتته خط -2 فل
ا ة الّزرق ّ أر، الق   . س

هايف العبارتني  التالیتني  وما غرضهام البالغي :  ما نوع األسلوب   -3 ّ ىل دنیا الهــــــــــــــــوان ندك َ  ور  ّرب ،  فـــــ
أر. نیا نومفرب أننا س  بين ا

نت املسیح ،   نَــــــهُـــــّد  الظمل  -4 دثنا ،   ینا رس بالغهتا :   نومفرب    دد نوع الصورة البیانیة ف یيل م

د بّني  -5 ال وا الل م .یف سامه التكرار يف الكشف عن شعور الشاعر   من   

 

  
  4من  2صفحة 



  
  املوضوع الثاين :

  النص:
واألدب امللتزم ، حىت كاد املتتبع  دب احلر ،يف العصر احلديث حول األثر الكالم بني أدباء أوربا كَ

  ..! للجدل حيسب أن املوضوع جديد ، متخضت عنه النظريات اجلديدة يف الدولة واتمع
واحلقيقة املسطرة يف التاريخ ، هي أن االلتزام يف األدب والفن قدمي ، بل رمبا كـان األصـل يف   

.. فالشـاعر يف اتمـع   ! إال فيما بعداألدب والفن أما ولدا مقيدين ، وأما مل يعرفا احلرية 
.. ومل ينسـلخ  ! بالدفاع عن القبيلة ، مشيدا بفضائلها ، مزريا خبصـومها  ملتزماالبدائي ، ولد 

تفكريه عن تفكري قبيلته ، ويأخذ يف التعبري عن أفكاره الفردية ومشاعره الشخصية إال عندما بـدأ  
املتطور البالغ درجةً من الرقي ، قد يطهر فيه االلتـزام  اتمع بتطور حنو التعقد .. على أن اتمع 

فيه فكرة من األفكار ، أو عقيدة من العقائد ، ذات  )ظهرت(يف الفكر ، واألدب ، والفن ، إذا 
  أثر يف نفوس الناس ..

ميان عند شعب هلما أقوى األثر يف ظهور االلتزام ، وهذا كما أن طريقة احلكم يف اتمع وعمق اإل
دث يف " مصر"  القدمية ، ولنرجع إىل ما قال العالمة "موريه" يف كتابه " النيل واحلضـارة  ما ح

  .دب والعلم أشياء كانت دائما يف خدمة الدين والدولة املصرية " فقد ذكر أن الفن واأل
واحلريـة  نستنتج أن أساس احلرية وااللتزام واحد مل يتغري يف املاضي واحلاضر ، وأن دوافع االلتزام 

تتبعنا مواطن الفكر امللتـزم يف عصـرنا احلاضـر     لوهي بعينها يف العصور القدمية واحلديثة ، و
ـّا كانـت     )لوجدناه(  يف عنفوانه وتألقه يف البالد اليت تقدس هي أيضا الدولة والعقيـدة ، وملـ

لعقيـدة  العقيدة الدينية آخذة يف الضعف يف بالد الغرب فقد حل حملـها يف القـوة والـتمكن ا   
ن اجتماعي جديد يف ياالجتماعية أو املذهب السياسي ، فحيثما وجدنا اليوم شعوبا تدين كلها بد

د الفكر فيها ملتزما خبدمة الدولة والدين ونرى مـن النـادر أن   كنف سلطان الدولة القاهرة ، جن
عتنقـه  يتجه فيها مفكر أو أديب أو فنان إىل خدمة فكرة خاصة تعارض املذهب العـام الـذي ا  

  الشعب والدولة .
  )289- 288توفيق احلكيم ( فن األدب ص                                                             

  4من  3صفحة 



  
  األسئلة : 

  نقطة  12أوال : البنــــاء الفكـــري : 
دث عهنا الاكتب ؟ -1  ما يه القضیة اليت یت

ء ؟ ارشح رأیه مع التعلیل. یف-2 ل بعض األد   رى صاحب النّص تصنیف األدب إىل ملزتم و حر من ق

ىل ذ .-3 ّقا    ارشح قول العالمة "موریه " ، معل

ـل-4 نا يف أي مـر مـن املرا ّ ی متثیل ، م اصیتني من خصائصه مع ا متي النّص ؟ عّرفه ، حمّددا  ی  -إىل أي فن نرثي 

نا تصنیف هذا النّص مع التعلیل . –ا الفن اليت مّر هبا هذ   ميك

ر مؤرشن من مؤرشاته .-5   ّدد منط النّص ، واذ

  خلّص النّص . -6

  نقاط  08ثانيا : البنــــاء اللغـــوي : 
ن . - 1  متي اللكامت اآلتیة : الفكر ، العادات ، األدب ، الفن ، ا ت  إىل أي حقل داليل 

ان مضن حقل التطور و-     زدهار  استخرج من النّص لكمتني تندر

لجمل بني قوسني  : ملزتما ، لو .أعرب ما فوق اخلط إعراب مفردات  - 2  ّدد احملل اإلعرايب  ه و د   .: ظهرت ، لو

نا غرضهام البالغي : - 3  ّ ی ني ، م   ّدد أسلوب امجللتني اآلتی

د مل یتغري يف املايض واحلارض " " ،  ! إال ف بعد احلریة " مل یعرفا  لزتام وا ج أن أساس احلریة و ست  "  

نا ّرس بالغهتا . ما -4 ّ ی ا م ن" ارش د ا مق   نوع الصورة البیانیة يف قو : "األدب والفن و

سجم يف -  5 ّسق وم رية  األدوات اليت حق  النّص م متثیل .أفاكره ، استخرج من الفقرة األ   قت ذ مع ا

  

  

ة    4من  4صف



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  4من  4صفحة 

  



 

الشعب العلمية يف اللغة العربية 1026عناصر اإلجابة لبكالوراي التجريبية  العالمة  
األولاملوضوع   حماور املوضوع 

 جمّزأة اجملموع
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كاملسيح يف املخاطب يف ىذه القصيدة ىو نوفمرب وقد خصو الشاعر ابلصدق وانو امللهم وانو   -2
 االرض وانو املنادي للفداء .

واعتزاز فاملطلب العظيم واملتمثل يف طلب احلرية والعز يكون  العظيم ابفتخارعرب الشاعر عن املطلب  -1
 عليها صعدان نطلب العز . أبرضنا،بتقدمي تضحيات ألست الذي كنت املسيح 

وجوده والوقوف يف وجهو مثل قولو  روح التحدي واضحة يف النص من خالل حتدي املستعمر ورفض -3
 : خنوض النار ، وثران على دنيا اهلوان ندكها ، هند الظلم ..

بنوفمرب الذي كان شهر اندالع الثورة ويزرع  يفتخرينتمي النص إىل غرض الفخر واحلماسة فالشاعر  -4
 الثورة ازجزاررية احلماسة يف نفوس الشعب ، أىم قيمة جسدىا النص ىي القيمة السياسية واملتمثلة يف

 فخرب بين الدنيا نوفمرب أننا سنثأر ، أو نوفمرب حدثنا .
 خيتار املرتشح عبارة واحدة .

 الشاعر ملتزم من خالل تناول قضية هتم جمتمعو وىي الثورة ازجزاررية .. -5
ي ومن خصارصو : توظيف الصور البيانية مثل االستعارة النمط الغالب على النص ىو النمط الوصف -6

 والتشبيو ، توظيف األفعال املضارعة مثل يضيق ، يشقى ، توذيف ازجمل االمسية وازجمل االنشارية ..
 يكتفي املرتشح بذكر خاصيتٌن .

 التلخيص : مراعاة جحم النص ، احرتام تقنية التلخيص ، سالمة اللغة والرتاكيب . -7
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02 

احلقل الداليل لأللفاظ ىو حقل : التعذيب او ازجرارم . -2  
احلقل املضاد لو ىو حقل االنسانية : التخلق ، النور ، الفرح ، اجملد ، ننشد ..   

 يكتفي املرتشح بذكر أربع ألفاظ .
مرفوع لفعل حمذوف يفسره الفعل املذكور وعالمة رفعو الضمة الظاىرة على آخرهاألرض : فاعل  -1  
رعبا : متييز منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره  .     

 حمل ازجملتٌن : 
 فليس يضيق الرحب .. مجلة حواب الشرط ألداة شرط غًن جازمة ال حمل هلا من االعراب .

 سنثأر : مجلة فعلية يف حمل رفع خرب إن 
نوع االسلوب : -3  

 وثران على دنيا اهلوان .. اسلوب خربي غرضو تبيٌن الشجاعة  
 فخرّب بين الدنيا: اسلوب انشاري طليب بصيغة األمر غرضو االشادة ابلتضحيات 

الصور البيانية : -4  
إىل الزمان غرضو تقوية املعىن وجتسيد املفاىيم نوفمرب حّدثنا : جماز عقلي عالقتو زمانية اسناد الفعل   

 كنت املسيح : تشبيو بليغ غرضو تقريب الصورة إىل ذىن القارئ
هند الظلم : استعارة مكنية حيث شبو الطلم بشيء يهد كازجبل فجذف املشبو وترك فرينة تدل عليو وىي 

 هند غرضو جتسيد املعنوي يف احملسوس .
كشف عن شعور الشاعر من خالل افتخاره بثورة نوفمرب وبث احلماسة يف لقد ساىم التكرار يف ال -5

  نوفمرب ، اجملد سنثأر .النفوس وذلك بتكرار جمموعة من األلفاظ مثل 

 
 
 
 
 
 

البناء اللغوي 
 والفين
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الشعب العلمية يف اللغة العربية 2016عناصر اإلجابة لبكالوراي التجريبية  العالمة  
 حماور املوضوع املوضوع الثاين

 جمّزأة اجملموع
 القضية اليت يتحدث الكاتب عنها ىي ماىية األدب امللتزم  -1  

موضوع جديد نتجت يرى صاحب النص أن تصنيف االدب إىل ملتزم وحر من قبل بعض االدابء أنو  -2
عنو النظرايت اجلديدة ، وقد علق الشاعر عن ىذا الرأي ابن ىذا املوضوع قدمي أي ان االلتزام يف األدب 

 والفن قدمي فًنى الكاتب ان الشاعر ولد ملتزما ابلدفاع عن قبيلتو .
" يقصد الكاتب بقولو ىذا ان األدب والفن والعلم ىي دائما يف خدمة اجملتمع  شرح قول " موريو -3

 فاألديب يطرح قضااي وحياول اجياد حلول هلا وكذلك العلم والفن  ،
 فقد أصاب موريو هبذا القول ألن األدب والعلم والفن يكون دائما يف خدمة اجملتمع . 

 ميكن للمرتشح التعليق مبا يناسب شرحو للقول .
 ينتمي النص إىل فن املقال األديب ، وىو قطعة نثرية حمدودة الطول تعاجل قضية معينة  -4

ومن خصائصو : وحدة املوضوع ، اعتماده على منهجية املقال مقدمة عرض خامتة ، تسلسل االفكار 
ناية ابملعاين بساطة اللغة .يكتفي املرتشح بذكر خاصيتٌن ، وميكن تصنيف النص اىل املرحلة الثانية وىي الع

 اكثر من االنشاء أي االىتمام ابملعىن أكثر من االىتمام ابأللفاظ .
 منط النص تفسًني ومن خصائصو : معاجلة قضية معينة ، لغة موضوعية ، استخدام أساليب التوكيد . -5

 يكمتفي املرتشح بذكر خاصيتٌن .
 مة اللغة .التلخيص : مراعاة حجم النص ، احرتام تقنية التلخيص ، سال -6

 
 
 

 البناء الفكري

ىو احلياة االجتماعية .احلقل الداليل لأللفاظ ىو :  -1    
 كلمتان تندرجان ضمن حقل التطور واالزدىار : احلديث ، اجلديدة ، الرقي ، احلضارة .

 يكتفي املرتشح بذكر الكلمتٌن 
االعراب : -2  

 ملتزما : حال منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره 
 لو : حرف امتناع المتناع متضمن الشرط مبين على السكون ال حمل لو من اإلعراب 

 حمل اجلملتٌن : 
 ظهرت : مجلة فعلية يف حمل جر مضاف إليو 

 لوجدانه : مجلة جواب الشرط ألداة شرط غًن جازمة ال حمل هلا من االعراب 
االستفسار سلوب انشائي  غرضو أمل يعرفا احلرية ..  -3  

اثبات حقيقة االلتزام نستنتج أن أساس احلرية .. اسلوب خربي غرضو       
نوع الصور البيانية : األدب والفن ولدا مقيدين : استعارة مكنية حيث شبو األدب والفن ابالنسان  -4

غرضو تقوية املعىن ةتصوير املعنوي يف احملسوس فحذف املشبو بو وترك قرينة تدل عليو وىي ولدا   
األدوات اليت حققت االنسجام يف الفقرة االخًن : حروف اجلر مثل يف ، الباء / حرف العطف مثل  -5

 الواو ، الفاء ، أو أدوات الشرط مثل: لو / الضمائر املتصلة واملنفصلة ..
 

 
 
 
 
 
 

البناء اللغوي 
 والفين
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