ثانوية العالمة – ابن خلدون – سطيف -
اختبار تجريبي المتحان البكالوريا دورة  2017في مادّة اللغة العربية و آدابها
شعبة  :آداب و لغات أجنبية
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المدّة  :ثالث ساعات

لـــو كــان يل غري قــليب عـند مرآك
إجلو زلزةل
فــمي إرتـجـاجـك هل يف ّ
و مك تـــــدورين حول إلبيت حائرة
إلصيف منرصم
حـــلـمت آ ّن زمــان ّ
فـــالــ ّزهـر يف إحلــقـل آشالء مبعرثة
إلصيف عهد كنت الهية
مـىض مع ّ
فكـــــــل ّــام مســـعــت آذنــاك ســــاقية
و كــم لــمثـت شـــفـــاه إلــورد هـامئة
هــا آنـت اكحلقل يف نزع وحـرشجة
شوشة
قــد بـات قــلــيب يف دنيــا مـــ ّ
مـــــا آقـــدر هللا آن يـــيــيـك اثنية
فـــيــرجـع إحلقل ( يزهو يف غالئهل)














(ملا آضــــــاف إىل بــــلـــوإه بــــلـــوإك)
آم آنــــــت هــــــاربــة مـن وجه فتّاك
بنت إلرىب ليس مأوى إلنّاس مــأوإك
ويــاله حـقّــقـــــت إلحــــالم رؤيــــاك
و إلــــ ّطري  ...ال طـــــائر إالّ جناحاك
عـــىل بـــســاط مـــن إلحــالم ّ
حضاك
حـــثــثـت لــ ّلســفح من شوق مطاايك
و كـم مـسـحت دموع ّإلّنجس إلبايك
وهـــت قــوإك كــام إسـرتىخ جناحاك
مــــنــــذ إلـــــتــــفــت إىل آثـــار دنـــيــــاك
سوإك
مـــــــع إلــــ ّربـــيـــع كــام من قبل ّ
و تـــرجــــعـــني  ،و آغـــشــاه فـألـقــاك
من ديوان أبي ماضي

 :إلفرإشة إملترضة

حرشجة :تردّد إلنفاس عند إملوت – غالئهل  :ثيابه و قصد جامل مظهره .
األسئلة :
أوال – البناء الفكري  10 ( :ن )
ّ

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

ما موضوع إلقصيدة ؟
 عكست إلقصيدة إحلاةل إلنفس ية للشاعر ّوحضها مب ّينا سبهبا  .عالم يدل ذكل ؟إس تطاع إلشاعر آن يربط بني زمنني خمتلفني  ،حدّ دهام مربزإ آوجه الاختالف بيهنام مس تدال ابلمثةل إملناس بة .
بىن إلشاعر قصيدته بناء قصصيا ّ ،
وّض مرإحلها .
يف إلبيت إلعارش و إلثاين عرش نزعتان وإحضتان  ،إرشهحام بأسلوبك .
إلقمي  ،إس تخرج قمية إنسانية وآخرى تربوية ممثّال هلام ابلشوإهد إملناس بة .
تطرح إلقصيدة مجموعة من ّ
يف إلقصيدة منطان تعبرياين ع ّيهنام مس تدال مبؤرش وإحد ّ
للك مهنام مع إلمتثيل .
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ثانيا – البناء اللغوي 06 ( :ن)

-1
-2
-3
-4
-5
-6

صنّف إللكامت إلتّالية إىل حقلني دالليني  ( :بلوإك – الهية – حضّاك – فتّاك – لمثت – حرشجة – وياله )
صغ فعل إلمر من إلفعل ( إسرتىخ ) مع إخملاطب إملفرد ّ ،مث إضبط حركة إلنّطق به مب ّينا إلسبب.
ما عالقة إلبيت إلسادس ابلبيتني إلسابع و إلثامن ؟
آعرب ما حتته سطر يف إلنّص إعرإب مفردإت  :لو – حائرة  -قليب  -دنياك
و ما بني قوسني إعرإب مجل ( ملا آضاف إىل بلوإه بلوإك ) – ( يزهو يف غالئهل ) .
ما نوع إلسلوب إلبالغي يف قول إلشاعر  ( :فمي إرجتاجك ) ّبني نوعه و غرضه إلبالغي .
فالزهر يف إحلقل آشالء مبعرثة ) –
إرشح إلصورتني إلبيانيتني إلوإردتني يف قوهل ّ ( :
رس بالغهتام .
للسفح من شوق مطاايك ) رشحا بالغيا  ،مب ّينا نوعهام  ،و ّ
( حثثت ّ

ثالثا – التقويم النقدي 04 ( :ن )

مجعت إلقصيدة بني مالمح إملافظة و إلتجديد يف إلشعر إلعريب إحلديث  ،كام عكست خصائص إلدب إملهجري ،
و موقف إلشاعر من إحلياة .
المطلوب

ّ :
وّض من خالل إلقصيدة و ما درست مظهرين من مظاهر إملافظة و آخرين من مظاهر إلتجديد .

و آربع خصائص للدب إملهجري  ،مربزإ نظرة إلشاعر للحياة .

إذإ آردت آن تنجح فاجعل رغبتك يف إلتفوق تفوق خوفك من إلفشل
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الموضوع الثاني

إلش باب من إلفات إليت تصاحب هذإ ّ
" إ ّن إل ّمة إلرش يدة يه إليت حترس ش ّباهنا يف طور ّ
إلطور فتحافظ عىل آفاكرمه آن
تزيغ ل ّن هذإ ّ
إلطور طور هل ما بعده من زيغ آو إس تقامة  ،و حتافظ عىل آهوإهئم آن تت ّجه ّإجتاها غري محمود ،و حتافظ عىل
عقوهلم آن تعلق هبا إخلياالت  ،فتنشأ علهيا  ،و ّ
يتعذر رجوعهم عهنا  ،و حتافظ عىل ميوهلم و عوإطفهم آن تطغى علهيا إلغرإئز
إحليوإنية  ،ل ّن هذإ ّ
إلطور هو طور تنهبّ ها و يقظهتا .
رإعى إالسالم – و هو دين إلفطرة – ّ
لك ذكل فندب إىل ّإلزوإج و ّ
حض عليه و ّمساه إحصاان  ،و رشع هل من إلحاكم ما
إلشاب و ّ
لك ذكل ليحفظ عىل ّ
هو آقرب إىل إلتيسري و إلفطرة و إلتسامح ّ ،
إلشابة ديهنام و عرضهام و يضبط علهيام عوإطفهام
حمرم و ال هتفو إلنفس إىل حمظور و ال جياوزإن ابلفطرة حدود هللا.
فال متتد إلعني إىل ّ
عرسان
عرسته إلعوإئد من آمور إلزوإج ملا وقعنا يف هذه إملشلكة  ،و لكن ّ
و لو آننا ( وقفنا عند حدود هللا)  ،و يرسان ما ّ
إليسري  ،و ّ
حّكنا إلعوإئد و إلعجائز إلقوإعد  ،يف مسأةل خطرية كهذه  ،فأصبح إلزوإج إذلي جعهل هللا سكنا و آلفة و رمحة
سبيال للقلق و إلبالء و إلشقاء  ،و آصبح إللقاء إذلي جعهل عامرة بيت و بناء آرسة خرإاب لبيتني مبا ( فرضته إلعوإئد من
مغاالة يف إملهور) و تفنن يف إلنفقات و إملغارم .
و إلزوإج عقد بني قلبني و مزج بني روحني فاذإ ترإخت عرإه بني إلقلبني ضاعت حّكة هللا فيه من إلسكون و إلرمحة
و إلعطف  ،و هنا يدخل إلعقل مصلحا بلغة إملصلحة و إلتعاون و إالحسان و شفاعة إلنّسل فاذإ زإغت إلفطرة من آحد
إلزوجني عن حمورها آو طغت إلغرإئز إحليوإنية عىل إلفضائل إالنسانية يف آحدهام آو لكهيام  ،و مل يقم إلعقل وحده آو مع
إحلّكني  ،ابصالح ذإت إلبني  ،فاهلل آرمح من آن يلكّف عباده حت ّمل هذإ إلنّوع من إلعذإب إلنّفيس و هو إمجلع بني قلبني مل
يأتلفا  ،و طبعني مل ي ّتحدإ  ،و روحني مل يتعارفا  ،ذلكل رشع إلطالق ليسرتحي إليه من ضاق ذرعا بصاحبه ضيقا معقوال
بدوإعيه و آس بابه  ،و ملّا اكن من بعض آس باب ّ
إلطالق ما يزول فتتجاوب إلنفسان من جديد  ،و ترتإجعان إحلنني عىل
إلعرشة رشع إالسالم تكل ّ
إمللطفات إليت ذكران بعضها  ،و إليت تبقي عىل آصل إلصةل  ،و حتفظ خط إلرجعة " ....
البشير االبراهيمي من عيون البصائر 1947
زيغ  :إمليل عن إحلق  -إحلَّكني  :إلشخصني إذلين يتوسطان بني إلزوجني لجل إالصالح

األسئلة :
أوال – البناء الفكري 10 (:ن )
ّ

-1
-2
-3
-4
-5

ما إلقضية إليت عاجلها إلاكتب ؟
ّبني وإجب إل ّمة حنو ش باهبا ؟ ّمث علّل إلس باب .
مب حفظ إالسالم ش بابه ؟ حدّ د إلغاية من ذكل .
ما إلس باب إليت جعلت من إلزوإج سبيال للقلق ؟ ّمث آبد رآيك إخلاص .
آشار إلاكتب إىل قيود فطرية حكمية للطالق ّ ،وحضها بأسلوبك
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 -6خلص آفاكر إلنّص متّبعا تقنية إلتلخيص .
ثانيا – البناء اللغوي 06 ( :ن)

 -1من آين إس تقى إلاكتب آلفاظه ؟ دل مبثالني  ،ماذإ تس تنتج ؟
ّ -2
وظف إلاكتب روإبط متنوعة آسهمت يف إتساق و إنسجام فقرإت إلنّص إس تخرج ثالثة آنوإع من إلفقرة إلخرية .
 -3حدّ د منط إلنّص إلغالب  ،مث ّل ملؤرشين .
 -4هات فعل إلمر من إلفعل ( يسرتحي ) مع إخملاطب إملفرد  ،و إضبط حركة إلنّطق به مب ّينا إلسبب .
 -5آعرب ما حتته سطر إعرإب مفردإت  ،و ما بني قوسني إعرإب مجل .
رسبالغهتا :
إلصور إلبيانية إلتالية مب ّينا ّ
 -6إرشح ّ
( زإغت إلفطرة ) – ( ّ
تفنن يف إلنفقات ) – ( رشع إالسالم تكل ّ
إمللطفات ) .
ثالثا التقويم النقدي 04 ( :ن )

يعدّ إلعالمة إلش يخ محمد إلبشري إالبرإهميي من روإد إالصالح يف إجلزإئر  ،و صاحب طريقة خاصة يف إلكتابة إلنرثية فضال
عن ماكنته إلدبية إملرموقة .
إلقمي إليت يملها إلنّص ّبني دوره إالصاليح (يكتفي إلطالب بذكر قميتني فقط) .
المطلوب  -:إنطالقا من ّ
 -إس تخرج خصائص إملدرسة إليت ينمتي إلهيا إلاكتب مع إلمتثيل من إلنص .

الحياة مليئة بالحجارة ف ال تتعثّر بها بل اجمعها و
ابن بها سلّما تصعد به نحو النجاح

أستاذتكم تتمنى لكم النجاح
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