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ﻣﺪ ﺮﯾﺔ اﻟﱰﺑﯿﺔ ﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﺒﻮﺮة
اﻣ ﺎن ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﲀﻟﻮر اﻟﺘﺠﺮﯾ ﺔ
اﻟﺸﻌﺒﺔ  :آداب وﻓﻠﺴﻔﺔ
اﺧ ﺒﺎر ﰲ ﻣﺎدة  :اﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وآداﲠﺎ

اﳌﺪة  04 :ﺳﺎ ﺎت وﻧﺼﻒ

ﲆ اﳌﱰﴊ أن ﳜﺘﺎر أ ﺪ اﳌﻮﺿﻮ ﲔ اﻟﺘﺎﻟﯿﲔ :
اﳌﻮﺿﻮع اﻷول :
"ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻷﻋﲈل اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﲀﻣ ص "386 -377

اﻟﻨﺺ  :ﯾﻘﻮل ﺰار ﻗ ﺎﱐ
)(1

ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺘﺎرﱗ  ،ﺻﺪﯾﻘﱵ
ﺗﻌﻠﯿﻖ
ﻣﻦ ﲑ ﻣﺎ ْ
ﰻ ﻣﺎ ﻗﺮ ِأت ﻋﻦ ﺳﲑﺗﻨﺎ اﳌﻌﻄﺮ ْﻩ
و ّ
ﻣﻦ ﻛ َ َﺮمٍ ..
وﳒﺪةٍ..
وﳔﻮةٍ..
واﻟ َﻌ ْﻔﻮ ﻋﻨﺪ اﳌﻘﺪرة...
ﻟ ﺲ ﺳﻮى ﺗ َﻠ ْﻔ ْﻖ ..
ﰻ ﻣﺎ َ َﲰ ﻌْﺘ ِ ﻪ ﻣﻦ ﻗﺼﺺ اﻟﺸﻬﺎﻣ ْﻪ
و ّ
وﻋﻦ ﲭﺎ ﺎﰎ
وﻋﻦ ﺣﲀ ﻋﻨﱰ ْﻩ ...
ﯾﺒﻖ ﳾء ﻣ ﻪ ﰲ اﳌﻔﻜﺮ ْﻩ
ﱂ َ
ﰻ ﻣﺎ ﲰﻌﺖِ ﻋﻦ ﺣﺮوﺑﻨﺎ اﳌﻈﻔﺮﻩ
و ّ
وﻛـ ّﺮ ..
وﻓــ ّﺮ ..
وأرﺿﻨﺎ اﶈﺮرَ ﻩ ..
ﻟ ﺲ ﺳﻮى ﺗﻠﻔ ْﻖ...
)(2
ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺘﺎرﱗ ﺻﺪﯾﻘﱵ
ﻓ ﺤﻦ ﻣ ﺬ أن ﺗﻮﰲ اﻟﺮﺳﻮلُ
ﺳﺎ ﺮون ﰲ ﺟ ﺎز ْﻩ...
وﳓﻦ ﻣ ﺬ ﻣﴫع اﳊﺴﲔ ،

ﺳﺎ ﺮون ﰲ ﺟ ﺎزﻩْ...
وﳓﻦ  ،ﻣﻦ ﯾﻮم ﲣﺎﲳْ ﻨ َﺎ
ﲆ اﻟﺒ ان
واﻟ ﺴﻮان ..
واﻟﻐﻠﲈن ..ﰲ ﻏﺮ ﻇﺔٍ
ﻣﻮﰏ  ،وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﳍﻢ ﺟ ﺎز ْﻩ!..
)(3
ﻻ ﺗﺜﻘﻲ  ،ﲟﺎ روى اﻟﺘﺎر ُﱗ ﺻﺪﯾﻘﱵ
ﻓ ﺼﻔﻪ ﻫﻠﻮﺳﺔ ..
وﻧﺼﻔﻪ ﺧﻄﺎﺑﺔ ..
أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ  ،ﻟ ﺲ ﳍﻢ ﻃﻔﻮ ٌ
ﺳﲈؤ  ،ﻟ ﺲ ﲠﺎ ﲮﺎﺑﺔ
ﺴﺎؤ  ..ﻣﺎزﻟﻦ ﰲ ﺛﻼ ﺔ اﳋﻠﯿﻔﻪ
ﻋُﺸﺎﻗ ﺎ  ) ..ﺴﺘ ﺸﻘﻮن وردة اﻟﻜﺂﺑﺔ(..
ﻛﺘ ّ ﺎﺑﻨﺎ  ،ﳛﺎوﻟﻮن اﻟﻘﻔﺰ ﰷﻟﻔﱤان  ..ﻣﻦ ﻣﺼﯿﺪة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
)(4
ﺗﻘﻮل ﱄ ﺳﺎﲘﺔ ﺷﻘﺮاءُ ﻣﻦ ﻓ َﺮ ْﺴﺎ :
ﺷﺎﻫﺪت ﻣﻦ ﺑ ان(
ُ
ﺑﻼ ُدﰼ أﲨﻞ ﻣﺎ )
ﻓﺎﳌﺎء ﻓﳱﺎ ﺿﺎ ﻚٌ ..
واﻟﻮرد ﻓﳱﺎ ﺿﺎ ﻚٌ ..
واﳋﻮخ  ..و ُاﻟﺮﻣﺎن...واﻟﯿﺎﲰﲔ ﻋﻨﺪﰼ ،
ﳝﺸﻂ اﻟﺸﻌﺮ ﲆ اﳊﯿﻄﺎن ...
ﻓﻜ ﻒ ﰲ ﺑﻼدﰼ ..
ﻻﯾﻀ ﻚ اﻹﺴﺎن ؟؟
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اﻷﺳﺌ :
أوﻻ  :اﻟﺒ ــــــــــــــــــــﺎء اﻟﻔﻜــــــــــــــــﺮي  10 :ﻧﻘﺎط
 -1ﻣﺎ اﳌﻮﺿﻮع ا ي ﺗﻄﺮق إﻟﯿﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ؟
 -2ﳌﺎذا اﻋﺘﱪ اﻟﺸﺎﻋﺮ رﳜﻨﺎ ﻣﻠﻔﻘﺎ ؟ وﻣﺎ ا ي ﺮﱊ إﻟﯿﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﻼل اﻟﺘﻄﺮق إﱃ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ؟
 -3ﻣﺎ أ ﺮ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﲆ ﻧﻔﺴﯿﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ؟ و ﻼم ﯾﺪل ذ ؟
 -4ﲟﺎ ﺗﻮ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ  :أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ ﻟ ﺲ ﳍﻢ ﻃﻔﻮ  ،ﺳﲈؤ ﻟ ﺲ ﲠﺎ ﲮﺎﺑﺔ
 – 5ﻣﺎ ا ﻻ اﻟﱵ ﲢﻤﻠﻬﺎ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ  :ﺎﰎ  ،ﻋﻨﱰة  ،اﻟﺮﺳﻮل  ،ﻏﺮ ﻃﺔ
 -6ﻣﺎ ا ﳮﻂ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﲆ اﻟﻨﺺ ؟ اذ ﺮ ﻣﺆﴍﻦ ﻣﻊ ا ﳣﺜﯿﻞ
 -7اﻧﱶ اﳌﻘﻄﻊ اﻷول ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻚ اﳋﺎص

ﻧﯿﺎ  :اﻟﺒ ـــــــــــــــــــﺎء اﻠﻐــــــــــــــــــﻮي  06 :ﻧﻘﺎط
 -1اﺳﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻷﻟﻔﺎظ ا ا ﲆ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺰرى ﻠﻌﺮب
 -2أﻋﺮب ﻣﺎ ﲢﺘﻪ ﺧﻂ ﰲ اﻟﻨﺺ إﻋﺮاب ﻣﻔﺮدات  :ﺻﺪﯾﻘﱵ ،ﯾﺒﻖ  .وﻣﺎ ﺑﲔ ﻗﻮﺳﲔ إﻋﺮاب ﲨﻞ  :ﺴﺘ ﺸﻘﻮن وردة
اﻟﻜﺂﺑﺔ ،ﺷﺎﻫﺪت ﻣﻦ ﺑ ان .
ﲣﺎﲳﻨﺎ ﲆ اﻟﺒ ان  .اﺳﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﰟ ﺲ ﲨﻌﻲ وﻫﺎﺗﻪ ﻣﻔﺮدﻩ.
 -3ﺪد اﳌﺴﻨﺪ واﳌﺴﻨﺪ إﻟﯿﻪ ﰲ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ْ :
ّ -4ﺑﲔ ﻧﻮع اﻟﺼﻮرة اﻟ ﺒﯿﺎﻧﯿﺔ ﻓ ﯾﲇ ﻣ ﻨﺎ ﴎ ﺑﻼﻏﳤﺎ  :واﳋﻮخ  ..واﻟﺮﻣﺎن...واﻟﯿﺎﲰﲔ ﻋﻨﺪﰼ ﳝﺸﻂ اﻟﺸﻌﺮ ﲆ اﳊﯿﻄﺎن
ﻛﺘ ّﺎﺑﻨﺎ ﳛﺎوﻟﻮن اﻟﻘﻔﺰ ﰷﻟﻔﱤان.
 -5ﻗﻄﻊ اﻟﺴﻄﺮ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺼﯿﺪة وﰟ ﲝﺮﻩ ﻣ ﯿﻨﺎ ﻣﺎ ﻃﺮأ ﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﲑ

ﻟﺜﺎ :اﻟﺘﻘــــــــــــــــﻮﱘ اﻟﻨﻘـــــــــــــــــــﺪي  04 :ﻧﻘﺎط
أﻣﺎ ﻓ ﳜﺘﺺ ﻟﺮﻣﺰ ا ي ﯾ ﻠﻮر ﰲ ﳇﻤﺔ وا ﺪة ﻓﺈن اﻟﺸﻌﺮاء اﳌﻌﺎﴏﻦ ﻗﺪ ﺑﺬﻟﻮا ﺪا ﺣﱴ ﰷد ﰻ ﺷﺎﻋﺮ ﯾ ُﻌﺮف
ﺮﻣﺰﻩ).ﻣﻦ اﻟﻜ ﺎب اﳌﺪرﳼ ص (174
 ﻣﺎ اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻟﺮﻣﺰ ﰲ اﻟﻘﺼﯿﺪة اﳊﺪﯾﺜﺔ ؟ -ﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻗﺼﯿﺪة اﻟﺘﻔﻌﯿ واﻟﻘﺼﯿﺪة اﻟﻌﻤﻮدﯾﺔ ؟
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اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺜﺎﱐ
ﺍﻟﻨﺺ:
 ...ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﺏ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﺗﺴﻔﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﻃﻦ ﺑﺮﺑﺮﻱ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﻼﻡ
ﻳﻀﻢ ﲨﺎﻫﲑ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﱪﺑﺮﻳﺔ ﻭﺃﺻﻮﳍﺎ ﺍﻷﻭﱃ  ،ﻭﻭﻃﻦ ﻋﺮﰊ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﻣﻨﺬ ﺩﺧﻠﻪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻳﺼﺤﺐ ﺗﺮﲨﺎﻧﻪ ﺍﻷﺻﻴﻞ

ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﰊ  ،ﻓﻤﻨﺬ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﺮﻧﺎ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﺻﺒﻐﺔ ﺇﱃ ﺻﺒﻐﺔ  ،ﻣﻦ ﺻﻴﻐﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻬﺎ
ﻣﺎ ﻳﻌﺼﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﺇﱃ ﺻﺒﻐﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﺎ ﳛﻤﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﳓﻼﻝ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﺐ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﺮﻭﺑﺔ ﺍﳌﻌﺘﺼﻤﺔ

ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ  ،ﻭﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺇﻻ ﻫﺬﺍﻥ ﺍﻟﻄﻮﺭﺍﻥ ﻭﻫﺎﺗﺎﻥ ﺍﻟﺼﻴﻐﺘﺎﻥ  ،ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﻪ ﻟﻮ ﺍﺩﻋﻰ

ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﻠﻜﻮﻫﺎ ﻗﺮﻧﺎ ﺃ ﺎ ﺻﺎﺭﺕ ﺑﺬﻟﻚ ﺭﻭﻣﺎﻧﻴﺔ ﺇﻻ ﺑﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﰲ ﺍﻻﻃﻼﻕ
ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﻲ  ،ﻭﻗﺪ ﻟﺒﺜﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺮﻭﻧﺎ ﰒ ﺧﺮﺟﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺪﺣﻮﺭﻳﻦ ﻷﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺭﻭﻣﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ  ،ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺬﻟﻚ
ﳌﺎ ﺻﺢ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻢ ﺧﺮ ﺟﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺻﺢ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﳜﺮﺝ ﻣﻦ ﺟﻠﺪﻩ  ،ﻭﻣﻦ ﺃﺳﻔﻪ ﺍﻟﺴﻔﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﳎﺎﻧﲔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ ﺃﺎ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ  ،ﻭﺇﺫﺍ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﺄﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻥ ﺳﻔﻴﻬﺔ ﻭﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ
ﳎﻨﻮﻧﺔ  ،ﺣﻜﻢ ﲟﺎ ﻫﻮ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺴﻔﻪ ﻭﺍﳉﻨﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻛﺎﺫﺑﺔ ﺭﺍﺟﺖ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﲔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﺴﻨﺔ
ﻗﻮﻡ ﳛﺎﻭﻟﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻐﻴﺮﻭﺍ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﷲ ﻭﺃﻭﺿﺎﻉ ﺧﻠﻘﻪ ﺑﻜﻼﻡ ﻳﻘﻮﻟﻮﻧﻪ  ،ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﻭﻃﻨﺎ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ  ،ﻭﺍﳕﺎ ﻫﻲ ﻭﻃﻦ ﻳﺘﻜﻮﻥ  ...ﻛﺄﻢ ﻳﻔﺴﺮﻭﻥ ﺍﻷ ﻭﻃﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻣـﺪﻟﻮﻻﺎ
ﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﱐ ﺍﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  ،ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﳑﺎ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﰲ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﲔ ﺃﻭ ﰲ ﺁﻻﻓﻬﺎ  ،ﻭﻟﻮ ﺻ ﺢ
ﺭﺃﻳﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﳌﺎ ﺻﺢ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﺪ ﻭﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﺍﻷ ﺭﺽ ،ﻭﻟﻴﺖ ﺷﻌﺮﻱ ﻣﺎﺫﺍ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺇﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻭﻃﻨﺎ  ،ﻣﺎﺫﺍ
ﺗﺮﺍﻫﻢ ﻳﻘﺪﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺗﻜﻮﻧﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﱂ ﺗﻜﻒ ﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﺮﻧﺎ ﰲ ﻧﻈﺮﻫﻢ ؟

ﺇﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻘﻮﻡ )ﺩﻟﹼﻮﺍ

( ﺑﻜﻠﻤﺘﻬﻢ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﻢ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ  ،ﻭﻫﻲ ﺃﻢ ﻳﻜﻔﺮﻭﻥ ﺑﺎﳊﻘﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﺴﻨﻦ ﻭﺃﻢ ﻟﻮ

ﺍﻧﺒﺴﻄﺖ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻥ )ﳌﺴﺨﻮﺍ ﳏﺴﻮﺳﺎﺗﻪ

(ﻛﻤﺎ ﻣﺴﺨﺖ ﺣﻘﺎﺋﻘﻪ ﰲ ﻋﻘﻮﳍﻢ  ،ﺇﻥ ﻣﻌﲎ ﻗـﻮﳍﻢ ﺇﻥ

ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﻃﻦ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻭﻟﻴﺲ ﻭﻃﻨﺎ ﺳﻮﻳﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻭﻃﻦ ﰲ ﺃﺫﻫﺎﻢ  ،ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﺧﺎﻓﻮﺍ ﳉﺒﻪ ﺑﺎﻟﺘﻜﺬﻳﺐ ﻓﻨﺰﻟﻮﺍ ﺩﺭﺟﺔ
ﻭﺃﺑﻘﻮﺍ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﺷﺌﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺗﻌﻤﻴﺔ ﻭﺳﺘﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﰲ ﺃﺫﻫﺎﻢ  ،ﻭﻣﻦ ﻋﺎﺵ ﲬﺴﲔ ﺳﻨﺔ ﺁﺗﻴﺔ ﻭﺳﺄﻟﺘﻬﻢ ﻫﻞ ﰎ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ؟ ﳚﻴﺒﻮﻧﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﰲ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﱂ ﻳﻨﺘﻪ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪﻭﻧﻪ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ .
ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺒﺸﲑ ﺍﻻﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﺝ 4ﺹ379-378
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اﻷﺳﺌ :
أوﻻ  :اﻟﺒ ــــــــــــــــــــﺎء اﻟﻔﻜــــــــــــــــﺮي  10 :ﻧﻘﺎط
 -1ﻣﺎ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﱵ ﯾﻌﺎﳉﻬﺎ اﻟﲀﺗﺐ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ؟
 - 2ادﻋﻰ اﻟﺮوﻣﺎن واﻟﻔﺮﺴﲔ دﻋﻮى ﲝﻖ اﳉﺰا ﺮ ﻣﺎﱔ ﻫﺎﺗﻪ ا ﻋﻮة ؟ وﯿﻒ رد ﻠﳱﺎ اﻟﲀﺗﺐ؟
 -3ﻣﺎﱔ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﱵ راﺟﺖ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷ ﲑة ؟ وﻣﺎ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻜ ﺎب ﻣﳯﺎ؟
 -4ﯾﻌﺘﱪ اﻷدﯾﺐ ﻟﺴﺎن أﻣ ﻪ واﳌﺪاﻓﻊ ﻋﳯﺎ  ،ﰈ ﯾﻌﺮف ذ ﰲ اﻷدب ؟ وﰣ
 -5إﱃ أي ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻨﱶ ﯾ ﳣﻲ اﻟﻨﺺ ؟ ﺪد ﻧﻮ ﻪ ؟ ﻣﱪزا ﺎﺻﯿﺘﲔ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﻣﻊ ا ﳣﺜﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ
 -6إﱃ أي ﳕﻂ ﯾ ﳣﻲ اﻟﻨﺺ ؟ اذ ﺮ ﻣﺆﴍﻦ ﻣﻦ ﻣﺆﴍاﺗﻪ
 -7ﳋﺺ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻨﺺ ﳏﱰﻣﺎ ﺗﻘ ﯿﺔ اﻟﺘﻠﺨﯿﺺ

ﻧﯿﺎ  :اﻟﺒ ـــــــــــــــــــﺎء ا ﻠﻐــــــــــــــــــﻮي  06 :ﻧﻘﺎط
 -1اﺳﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﳫﲈت ا ا ﲆ ﺣﻘﻞ ﻧ ء
 -2ﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻟﻮ و ﻟﻮﻻ اﻟﴩﻃﯿﺘﲔ
 -3أﻋﺮب ﻣﺎ ﲢﺘﻪ ﺧﻂ ﰲ اﻟﻨﺺ إﻋﺮاب ﻣﻔﺮدات  :اﻟﻄﻮران ﻣﺪﺣﻮر ﻦ .وﻣﺎ ﺑﲔ ﻗﻮﺳﲔ إﻋﺮاب ﲨﻞ  :دﻟﻮ ،ﳌﺴﺨﻮا
ﳏﺴﻮﺳﺎﺗﻪ .
 -4اﺳﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﲨﻌﺎ ﲆ ﺻﯿﻎ ﻣ ﳤﻰ اﶺﻮع ﻣ ﯿﻨﺎ وزﻧﻪ  ،واﰟ ﲨﻊ ﻣ ﯿﻨﺎ اﻟﺴ ﺐ
 -5ﺪد ﻣﻌﺎﱐ ﻣﺎﯾﲇ  :ﺣﺮف اﳉﺮ "ﻣﻦ"ﰲ ﻗﻮ  :ﻓﻤﻨﺬ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﺮﻧﺎ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﺻﺒﻐﺔ ﺇﱃ ﺻﺒﻐﺔ

ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻌﻄﻒ "ﰒ" ﰲ ﻗﻮﻟﻪ  :ﻭﻗﺪ ﻟﺒﺜﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺮﻭﻧﺎ ﰒ ﺧﺮﺟﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺪﺣﻮﺭﻳﻦ " ،ﻛﺄﻥ " ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻛﺄﻢ ﻳﻔﺴﺮﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻃﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻣﺪﻟﻮﻻﺎ ﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﱐ ﺍﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ" ،ﺇﺫﺍ " ﰲ ﻗﻮﻟﻪ  :ﺇﻢ ﺧﺮﺟﻮﺍ
ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺻﺢ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﳜﺮﺝ ﻣﻦ ﺟﻠﺪﻩ.
 -6ﻣﺎﻧﻮﻉ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ " :ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﺏ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ""،ﺍﻧﺒﺴﻄﺖ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻥ

ﻟﺜﺎ :اﻟﺘﻘــــــــــــــــﻮﱘ اﻟﻨﻘـــــــــــــــــــﺪي  04 :ﻧﻘﺎط
 - 1ﻳﻌﺪ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺒﺸﲑ ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﳌﺪﺭﺳﺔ ﺃﺩﺑﻴﺔ ) ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺃﰊ ﲤﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺘﺮﻱ ( ﻣﺎ ﻫﻲ ؟ ﻭ ﻣﺎ ﺃﻫﻢ
ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺺ ؟
- 2ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻧﺺ ﺍﻟﺒﺸﲑ ﺍﻻﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﺇﱃ ﻓﻦ ﻧﺜﺮﻱ ﻋﺮﻑ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ  .ﺿﻤﻦ ﺃﻱ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺪﺭﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ؟ ﻋﻠﹼﻞ.
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حماور املوضوع

البناء الفكري

عناصر اإلجابة لبكالوراي التجريبية  2016يف اللغة العربية شعبة آداب وفلسفة
املوضوع الثاين
 -1القضية اليت يعاجلها الكاتب يف ىذ النص ىي  :أن اجلزائر وطن بربري اسالمي عريب قبل وبعد
اإلسالم .
 -2الدعوة اليت ادعاىا الرومان والفرنسيون ىي أن اجلزائر قطعة منهم وذلك لطول املدة اليت مكثوىا يف
اجلزائر  ،وقد رد الكاتب عليهم ببطالن ادعائهم ألهنا لو كانت كما يدعون ملا خرجوا منها مذلولٌن
مدحورين ...
 -3الفكرة اليت راجت يف السنوات االخًنة ىي أن اجلزائر ليست وطنا موجودا وإمنا ىي وطن يتكون
موقف الكاتب من ىذه الفكرة ىو الرفض ألنو لو صح ىذا االدعاء ملا وجد وطن على ىذه األرض
فاجلزائر وطن كامل متكون منذ ثالثة عشر قران ...
 -4يعرف ذلك ابألدب امللتزم  ،فااللتزام ىو التعبًن عن القضااي اليت هتم األمة واجملتمع والدفاع عنها
وحماولة اجياد حلول هلا .
 -5ينتمي النص إىل فن املقال ،نوعو مقال سياسي  ،من خصائصو  :االعتماد على منهجية املقال (
مقدمة  ،عرض  ،خامتة )  ،وحدة املوضوع  ،تسلسل االفكار ودقتها  ،بساطة اللغة ...
يكتفي املرتشح بذكر خاصيتٌن .
 -6منط النص تفسًني  /من خصائصو  :حتديد موضوع القضية ،استخدام أساليب التأكيد والنفي
يكمن ذكر خصائص أخرى موجودة يف النص .
 -7التلخيص  :مراعاة حجم النص وخطوات التقنية  ،سالمة اللغة  ،التقيد ابملضمون

البناء اللغوي
والفين

 -1الكلمات الدالة على حقل االنتماء ىي  :الوطن الرببري  ،القبائل الرببرية  ،الوطن العريب ،اللسان
العريب .
 -2االعراب :
الطوران  :بدل مرفوع وعالمة رفعو االلف ألنو مثىن
مدحورين  :حال منصوب وعالمة نصبو الياء ألنو مجع مذكر سامل
حمل اجلمل  :دلو  :مجلة فعلية يف حمل رفع خرب إن
ملسخوا حمسوساتو  :مجلة حواب الشرط ألداة شرط غًن جازمة ال حمل هلا من االعراب
 -3صيغ منتهى اجلموع :قبائل ،حقائق على وزن فعائل
اسم مجع:قوم ألنو ال ميلك مفردا من لفظو
 -4معاين :من  :ابتداء الغاية  ،مث  :الرتتيب والرتاخي  ،كأن  :التشبيو  ،إذا  :الشرطية
 -5الصور البيانية  :ىذه النقطة تعرب عن نفسها  :استعارة مكنية حيث شبو النقطة ابإلنسان الذي
يفصح عما يف داخلو من كالم فحذف املشبو وترك قرينة تدل عليو وىي تعرب أثرىا تصوير املعنوي يف
احملسوس  ،انبسطت أيديهم  :جماز مرسل عالقتو سببية فاليد سبب يف االنبساط بالغتو االجياز وتقوية
املعىن .

العالمة
جمزأة
ّ
01

اجملموع

2×0,5
10
2×0,5

2×0,5
3×0,5

3×0,5
03
4×0,25

0,5
0,5
0,25
0,25
2×0,25
2×0,25
4×0,25
6×0,25

06

 -1خصائص املدرسة األدبية اليت ينتمي إليها البشًن االبراىيمي ( مدرسة الصنعة اللفظية )

التقومي النقدي

توظيف الصور البيانية واحملسنات البديعية ،توظيف مصطلحات من املعجم القدمي ،االعتماد على
االقتباس والتضمٌن ..
 -2ينتمي نص البشًن االبراىيمي إىل فن املقال الذي عرف مرحلتٌن مها العناية ابإلنشاء أكثر من العناية
ابملعاين  ،مث العناية ابملعاين أكثر من االنشاء واملرحلة اليت ينتمي إليها نص البشًن االبراىيمي ىي املرحلة

3×0,5
04

02,5

االوىل وىي املرحلة اليت عين فيها ابإلنشاء على حساب املعىن الن الكاتب من أصحاب مدرسة الصنعة
اللفظية اليت هتتم بتوظيف الصور البيانية واحملسنات البديعية .
اجملموع
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