
  

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

               نوية بداوي دمحم برج أخريص البويرة                                                              زارة الرتبية الوطنيةو 
 2015دورة جوان                                                                   التجريبية بكالور التعليم الثانوي

   لغات اجنبية:  ةالشعب
ا: اختبار يف مادة   د30سا و03:املدة                                                  اللغة العربية وآدا

  حد املوضوعني التاليني أعلى املرتشح أن خيتار 
  املوضـــــــــــــوع األول

  يقول نزار قباين  :النص
1  

 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحريداالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مجيلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعو  رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الزنزان

 يف الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجن احلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريب بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان وعشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو  والعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر اثن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديلي معب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان كقن  عين
 والشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريب األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

 كشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل األحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزان... كالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف 
 أربعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجان
 ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تنضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن
  وامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأة يف ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوء الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح
 تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتجع يف مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوح
ن ت مزقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت األو  آ

  من سورة مرمي والفتح
2  

  االسم مجيلة بوحريد
  أمجل أغنية يف املغرب

 أطــــــــــــــــــــــــــــــول خنلـــــــــــــــــــــــــــــــة حملتهـــــــــــــــــــــــــــــــا واحـــــــــــــــــــــــــــــــات املغـــــــــــــــــــــــــــــــرب 
  ومل تتعب )أتعبت الشمس(أمجل طفلة 

  

  ريب هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل حتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الكوكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
 يوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد إنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أن يشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب  يرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أن 

  من حلم جماهدة تصلب
3   

 االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مجيلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحريد
 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدي قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرونريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ 

 حيفظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي أوالدي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن وطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين  ري
 جلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت مقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة اجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالد
 امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأة دوخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمس
 جرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد األبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن جبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل األطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس  ئ
 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكرها الليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك والنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرجس
  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكرها زهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الكبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

  
  )صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغر حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان دارك فرنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأ(مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

   
  يف جانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان دارك بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدي 
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  : األسئلة 

  ) نقاط10: (البنــــــــــاء الفكــــــــري  -أ 
  .عني احلقل الداليل املنتشر يف النص ، مث ضع يف ضوئه عنوا مناسبا للنص  -1
ا. اختلفت إحياءات الشاعر من طبيعية وسياسية  -2   . وضح الطبيعية منها مبينا دالال
  .بن اختتم الشاعر قصيدته ؟ عالم يدل ذلك ؟ -3
  .ضمن اي لون شعري تصنف هذا النص ؟ وماهدفه ؟ علل  -4
مناط اخرى ؟ ماهي  -5   .ما النمط املعتمد يف النص ؟ اذكر ثالث مؤشرات له ؟ هل دعم النص 

  ) نقاط 06: (البنـــــــاء اللغــــــــــوي –ب 
  .بني املقاطع الثالثة مربزا أمهيته ودوره يف بناء النص ) االساسي ( عّني الرابط املفصلي  -1
  .وضحها مبينا وجه بالعتها مؤثرة يف املقطع الثاين صورة شعرية قوية و  -2
  استخرج من النص حمسم بديعي مبينا اثره يف املعىن  -3
  ماصيغة التعبري ؟ وما الغرض املنه " ماأصغر حان دارك فرنسا : " ورد على لسان الشاعر قوله  -4
  أعرب ماحتته خط إعراب مفردات ومابني قوسني إعراب مجل  -5
  . قطع األسطر الشعرية االربعة االوىل من املقطع الثاين وبني الزحافات والعلل اليت طرأت على تفعيلة البحر -6

  )  نقاط 04: (التقـــــومي النقــــــــدي  –ج 
  .النص يعكس مالمح الشعر اجلديد يف الشكل واملضمون استخرج ملمحني لكل منهما 
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ــاملوض   ي ــــــــانـــــــــالثوع ـــــــــــ
  : النص 

نـــه كـــان أ لـــو دبمـــا أرخـــص األ، ليســـت مبجـــرد اقنـــاع القـــارئ بـــل يف محلـــه يف التفكـــري معـــا  )إن مهمـــة الكاتـــب(
يـنهض ليبحـث معـه وال  لكاتبـهمكمـال أن يكون  دب طريق إليقاظ الرأي أريد من القارئ ال إن األ .وسيلة للهو

ن يتلقى عنه مث يتثاءب فكره ويذهب إن مهمة الكاتب ليست يف ختـذير النفـوس بـل يف حتريـك الـرؤوس  يكتفِ 
نفســهم  سالكاتــب مفتــاح الــذهن يعــني النــا ن مهمــة الكاتـــب يف إ وألنفســهمعلــى اكتشـــاف احلقــائق واملعــارف 

الســمو وال يــوحي  وأالتطــور ىل إيثــري يف النــاس رأ وفكــرا ومغــزى يدفعــه  كاتــب ال  وكــل )هــي تربيــة الــرأي(نظــري 
هلـو كاتـب يقضـي  السـاقطةيف السـلبية  إالهم ر مغاملبتذل وال مينحهم غري الراحة الفكرية وال ي إلحساس الإليهم إ

تمـــععلـــى منـــو الشـــعب وتطـــور  ثـــرا ســـامي اهلـــدف يف النـــاس بـــل أن حيـــدث أن واجـــب الكاتـــب حيـــتم عليـــه إ ، ا
 )الفــن هــو احلــر يــة( االتحقيــق الذاتيــة الواعيــة لــذالك مل خيطــئ الــذين قــالو  ىلإجيعلهــم يفكــرون تفكــريا حــرا يــدفعهم 

ذا يــتم الشــلل الفكــري مــن ــيف جمتمــع خلقــت فيــه حريــة التعبــري عــن الــرأي و  إالالفــن ال ميــوت  ىر نــ لــذلكفإننــا 
نمـــو ن تعمـــل حــرة علـــى الـــدوام لتكفـــل الأهـــي مبثابــة القلـــب مضـــغة جيـــب  والـــرأيالفكـــر  ةداأن أرى أجــل ذلـــك أ

    . والرقي للنوع االنساين والنضج
  توفيق احلكيم   :ة ــــــــــــئلــــــــــــــاألس

  ) نقاط 10:(البنـــــــــــــاء الفكــــــــــــــــــري  -أ 
سلوبك الشخصي  -1   .وضع الكاتب مرتكزات وأصوال تستند إليها مهمة الكاتب اذكر امهها 
  ".احلريةالفن هو "ماذا يقصد الكاتب بعبارة  -2
رة هذا املوضوع  -3   .ما هدف الكاتب من ا
  .حدد الفكرة العامة للنص وأبد رأيك فيها  -4
تباع خطوات تقنية التلخيص  -5   .خلص مضمون النص 

  ) نقاط06: (البنــــــــــــاء اللغــــــــــوي  –ب 
  .اعرب ماحتته خط يف النص ومابني قوسني اعراب محل  -1
  استخرج من النص اسلوب خربي وبني غرضه  -2
  ماهي وسائل االتساق اليت وظفها الكاتب  -3
  استخرج صورة بيانية واشرحها مبينا وجه بالغتها  -4
  .ما النمط الغالب على النص اذكر مؤشرين له  -5
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  )نقاط 04: ( التقـــــــــــــومي النقـــــــــــــــدي  -ج
  واذكر اهم اعالمه. عرفه واذكر خصائصه ممثال هلا من النص إىل أي فن نثري ينتمي هذا النص  -1  

رئيسيا يف االرتقاء بفن الذي يتنمي اليه النص بّني يف اجياز كيف متثل دور أدت الصحافة دورا -2     
  .الصحافة على املقالة يف الشكل واملضمون 
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