
  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
            المدة  الزمنية: ساعتان                                          محمدالحبيبثانوية مھاجي 

  – ربعاءألا عين- 
   ع ت ، ت ر ، تق 3: المستوى                                 2017-2016السنة الدراسية : 

 امتحان البكالوريا التجريبية لمادة اللغة العربية و آدابھا

 على المترشح أن يعالج موضوعا واحدا

  

  الموضوع األول

   :في كتابه اللهب المقدس قال مفدي زكريا 

 اـــا النصابـــــهل وفيت لن - نوفمربُ -             اــــــــــجابــــتـــلك فاســـا التاريُخ ليــــــــــدع /1

جيُب نـــــل مســــــوه /2
ُ
 واباـــــــــــــــدر اجلــــــــــلة القـــــــانت ليـــــــفك             داء شعبـــــــــــع امل

 اباــــــــــصبـــب ينصبُّ انــهّب الشعــــف    ا         ــــــــــــــــــــــحرير شعبـــــــتــــورُة الـــــــــــوهّزْت ث /3

 )اباــرعى جنــّل ال يـــــــــظ( على من      ُب حربا       ــــا شعـــــــــْن يـــــــال اهللا كـــــــــوق /4

 قاباــــــــات ال خيشى عــــــــــــــعلى مْن ب        ْن يا رُب عونا    ـــــــعُب كـــــال الشـــــــوق /5

 اباــــــــــــدث العجب الُعجـــرار أحـــــــق      عب ورّب       ـــــن شــــان مــــــــــــكان وكـــــــف /6

 راباــــطــــا اضـــــنالك يف سياستهـــــه             ى ـــــــــــقـــــــــا وألــــــدنيـــــــدّوخ ال ادــــــــهـــــــج /7

 الباـــــــــــــــومتها انقـــــع يف حكــــــــوأوق        سا      ـــــــــرنـــــــاصيه فــــــــن صيــــــزل مــــــــــوزل /8

 )الباــــــــّزتها غــــــــفتكُّ عــــمضْت ت(             الدـــــــــــــــي بــــــــــــكرامة فـــــــرب للــــــــــوح /9

  غضابا داــــــسأ وغىـــــــنا يف الــــو صل             وراـــــــــــــا صقــــــــاقلنــــن معـــا مــزلنـــــن /10

  اينــــــــــــــــغــــن تـــــــــرسالة مـــــــــــلغنا الــــــو ب     ا        ــرامـــــــتنا كــــــــاللنا مـــــــــو يف استق /11

  اــــــــــــــــــــــــــــابــــــله ارهـــــــــــــــا هليكـــــددنـــــــوج     ا        ــاريخ وجهــــــــــن التــــــــا مـــلبنــــو ق /12

  اـــــــــضابــــــا اقتــــــــــــرضى سلطتنــــــــو الن       ا      ــــاواة و غبنــــرضى مســــــــــال نـــــــف /13

  اياــــــــا الدنيا منــــــقسمت لن وــــــــــلو           ريكا يف محاتنا  ـــرضى شـــــن نــــــــو ل/14

  :شرح بعض المفردات
  قرون البقر   الصياصي: 
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  ةــــــئلـــــــــــــــــــــــاالس

  

  البناء الفكري:

  ؟و  ما اهلدف الذي يرمي اليه ؟امل يدعو الشاعر يف قصيدته؟ و مب استعان  /1

  مب شبه الشاعر ليلة نوفمرب؟ و ما وجه الشبه بينهما؟ و ما النزعة املرتتبة عن ذلك ؟ /2

  يظهر ذلك. أيننربة التحدي بارزة النص ./3

  ذلك بثالثة مظاهر.  النص من األدب امللتزم .وضح /4

  عني النمط السائد يف النص وا ذكر مؤشرين له مع التمثيل/5

   البناء اللغوي  

( ظّل ال مجل  إعرابو ما يلي األخري " يف البيت لوو " " يف البيت العاشر سداأ" مفردات إعرابا عرب ما يلي /1

  "مضْت تفتكُّ عّزتها غــــالبا  " يرعى جنابا)،

  شريكا -الرسالة -: صقوراآلتية األلفاظمب توحي لك  /2

  يف العبارتني اآلتيتني صورتان بيانيتان .حدد نوعيهما مث اشرحهما مبينا وجه بالغتيهما /3

  .و لن نرضى شريكا يف محاتنا "            " - "نزلنا من معاقلنا صقــورا  "-

  هات من األبيات الستة األوىل ثالثة روابط خمتلفة اعتمدها الشاعر يف بناء نصه .مع التمثيل /4

  

  

   اهللا بإذنموفقون لوريا اساتذة المادة يتمنون لكم  النجاح  في شهادة البكأ

 

3as.ency-education.com



  

  الموضوع الثاني

  :النص

ويدونون منھا برنامجا مختصرا في )يولعون بھا ( العلومفي ختصار الطرق واألنحاء اذھب كثير من المتأخرين إلى 
كل علم ليشتمل على حصر مسائله وأدلتھا باختصار في األلفاظ وحشو القليل منھا بالمعاني الكثيرة من ذلك 

 .على الفھمالفن،فصار ذلك مخال بالبالغة وعسيرا 
الحاجب في  ابنوربما عمدوا إلى الكتب األمھات المطولة في الفنون للتفسير والبيان،فاختصروھا تقريبا،كما فعل  

،وفيه إخالل  وھو فساد في التعليم مالك في العربية و الخونجي في المنطق وأمثالھم وابنالفقه وأصول الفقه،
بإلقاء الغايات من العلم عليه،وھو لم يستعد لقبولھا بعد،وھو من سوء بالتحصيل،وذلك ألن فيه تخليطا على المبتدئ 

ثم فيه مع ذلك شغل كبير على المتعلم بتتبع ألفاظ االختصار العويصة للفھم بتزاحم المعاني عليھا وصعوبة .التعليم 
مھا حظ صالح عويصة،فينقطع في فھصعبة ألن ألفاظ المختصرات نجدھا ألجل ذلك  ،استخراج المسائل من بينھا

 .من الوقت
إذا تم على سداده،ولم تعقبه آفة،فھي ملكة قاصرة  المختصراتثم بعد ذلك كله فالملكة الحاصلة من التعلم في تلك  

عن الملكات التى تحصل من الموضوعات البسيطة المطولة لكثرة ما يقع في تلك من التكرار واإلحالة المفيدين 
لقلته كشأن ھذه الموضوعات المختصرة،فقصدوا ) قصرت الملكة (ر على التكرار اقتصإذا و لحصول الملكة التامة 

  .إلى تسھيل الحفظ على المتعلمين،فأركبوھم صعبا يقطعھم عن تحصيل الملكات النافعة

                                     
  خلدون ( المقدمة ) ابن                                                                      

  االسئلة:
  :  البناء الفكري

  
 ما القضية التي عالجھا الكاتب في ھذا النص ؟ وما ھدفه منھا ؟ - 1

 ؟ علل اجابتكمنھم ؟ ھل توافقه الرأي هما الذي عابه الكاتب على الناقلين للعلوم باختصار؟ وما موقف  - 2

 ؟ الوسيلة األنجع لتمام الملكة في نظر الكاتب ما ھي  - 3

 ذكر مؤشرين له مع التمثيل .أمط الغالب على النص ؟ ما الن - 4

 لخص مضمون النص . - 5

  : البناء اللغوي
  

 ." حفظإلى أي حقل داللي تنتمي األلفاظ اآلتية " كتب ، علوم ، متعلمين ،  -1

ة و ما " في نفس الفقر إذاأعرب ما يلي إعراب مفردات "صعبة " في الفقرة األولى و "المختصرات "في الفقرة الثانية و " -2
 تحته  " في الفقرة األولى و "قصرت الملكة" في الفقرة الثانية يلي إعراب جمل "يولعون بھا

 ؟ بناء النص من يعود الضمير الھاء في  "اختصروھا ـ "و قبولھا" و ما وظيفته فيلى ع -3

ل كبير على المتعلم بتتبع ألفاظ في العبارة اآلتية و ما وجه بالغتھا "ثم فيه مع ذلك شغ الواردة  ما نوع الصورة البيانية  -4
 االختصار العويصة"

 . ؟و ما سبب اعتماد الكاتب عليه ؟ المعتمد في النصاألسلوب البالغي ھو  ما - 5

 بالتوفيق للجميع
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