ثانوية :الشهيد قرين بلقاسم تامست

مديرية التربية لوالية ادرار
الشعبة :نهائي آداب وفلسفة
امتحان البكالوريا التجريبي في مادة اللغة العربية وآدابها

دورة ماي 7102
المدة :أربع ساعات ونصف

على المترشح للبكالوريا أن يجيب على أحد الموضوعين على الخيار

الموضوع االول

 /3يا جزائر
قال الشاعر السوداني محي الدين فارس
اجدلي الليل ضفائر
 /1يا جزائـر
و اغسلي بالشفق الوردي أعراف املنائر
اجدلي الليل ضفائر
هو ذا الفجر على سلمة الليل ألاخير
واغسلي باملطر الوردي أعراف املنائر
عاد من قلب لياليه الضريرة
فخطى الفجر نبات )يتسلق(
شق قلب الليل عبر النور والروض ّ
فارقبي في مقلع الغيم جناحه
املنمق
وقفي عند حوافيه
مثلما ينفذ من قلب الثرى الداكن زنبق
غنيه أغانيك ّ
لم يزل في حنجرات العالم آلامن صوت يتمزق و( ّ
النضيرة)
مثلما ّ
الرعدة تسري
 /4يا جزائر
صدف البحر الذي
بين ضلعي منجم ألارض املخيف
مثلما نفضت الريح ّ
ما عاد في ألاعماق غائر
بقيات الخريف
عامك السادس) يا أختاه( باألمجاد زاخر
 /2جرح وهران عميق
و البطوالت النوادر
كاد يبكي حوله الليل الصديق
ّ
ّ
فخطى الفجر نبات يتسلق
و الطريق!
ّ
شق قلب الليل عبر النور والروض ّ
املنمق
أعين زرق .و أشواك دوام .ومضيق
العيون الزرق مازالت على جنح مساري
مثلما يتقد من قلب الثرى الداكن زنبق
لم يزل في حنجرات العالم آلامن صوت
(سرقت كل كنوزي )
أكلت كل ثماري
يتمزق ...
غير أ ّني )سأ ّ
غني للماليين انتصاري(
للربيع البكر (ينداح على صخت القفار)
صامد مثل انقطاع السيل من بعد إسار
مثلما تدوي بحار سمعت صوت بحار
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البناء الفكري
- -1حــدد موضوع النص مع ذكر السياق التاريخي لنظمه؟ هات من النص ما يشير لكل ذلك؟ .
 -2ما النـزعة التي اصطبغت بها القصيدة؟ عــلل .وتحدث في ضوؤها عن السر
الذي جعل الثورة الجزائرية محط اعتزاز كل العرب؟
 -3أين تلمس نبرة الخطاب في النص؟ ّ
وضح .محددا نمط النص؟
 -4ما املقصود بقوله":العيون الزرق" في املقطع الثاني  -استدل من النص بما ُيعزز حكمك.
ً
ً
 -5ضع فكرة لكل مقطع من مقاطع النص ،وهل تجد ارتباطا معنويا بين هذه ألافكار؟
كيف تسمى هذه الظاهرة في الشعر؟
 -6لخص مضمون القصيدة متبعا تقنية التلخيص؟.
البناء اللغوي
 -1استخرج من النص ثالثة قرائن لغوية ساهمت في اتساق النص وانسجامه؟
 -2اعرب ما تحته خط اعراب مفردات ؟ وحدد املحل لاعرابي ملا بين قوسين؟
 -3في العبارتين الاتيتين صورتان بيانيتان .اشرحهما ،وبين نوعيهما وسر بالغتهما؟
(عاد من قلب لياليه الضريرة  /صامد مثل انقطاع السيل من بعد إسار)
ّ
 -4قطع الاشطر الثالثة الاولى من املقطع الثاني تقطيعا عروضيا مسميا البحر .والاسباب والاوتاد
التي تشكلت منها تفعيلة البحر؟
 -5ما نوع ألاسلوب في العبارات الاتية  (:يا جزائر  /قفي عند حوافيه /سرقت كل كنوزي)
وما غرضهم البالغي؟
ا َّلتقويم َّ
النقدي:
فكرة الالتزام في الادب هي حصيلة النظريات النقدية الحديثة ؟ ما مفهوم الالتزام ؟وما هي
مظاهره في النص؟ وما مدى التزام الاديب الحديث بها ؟دعم اجابتك بأمثلة من النصوص التي
درستها؟
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املــوضــوع ال ـثـاني
النص :لقد عرفت الجزائر املقالة ألادبية منذ أن عرفت الصحف الوطنية الراقية التي اتخذت
من اللغة العربية لسانا لها  ،في مطلع القرن العشرين ،فقد ظهر كتاب بارعون نهضوا باملقالة
ألادبية فانتعشت بأقالمهم  ،وتطورت بكتاباتهم.
ول ـو سأل سائل عن العوامل التي أدت الى وجود املقالة ألادبية وظهورها في الجزائر ثم
تطورها ورقيها الى ان أصبحت ( ـ قبل ثورة أربع وخمسين ـ) تضاهي أرقى املقاالت ألادبية في أي
قطر عربي آخر لكان الجواب هو :انتشار الصحافة العربية في الجزائر ،حب التعبير عن الرأي
الذي نشأ عن الوع ـ ـ ـ ـي الثقافي  ،الصراع الفكري بين املثقفين.
ملا كان باب الصحافة مفتوحا  ....فإن جـل ألادباء واملثقفين الجزائريين نشطوا في
تأسيس الصحف ...والتي اتخذوا منها منابر حرة يعبرون فيها عن آرائهم ،وينشرون ما يـعـن لهم
من أفكار وما تجود به قرائحهم من موضوعات ...ولوال (أن عين الاستعمار كانت ال تنام) ،ويده
الطويلة لم تكن تنكمش عن أصحاب العربية( ،لكان لألدب العربي الحديث في الجزائر شأن أي
شأن )،ولكن اضطهاد الصحف العربية وتعطيلها لوهى ألاسباب وأتفه الدواعي حاال دون
ازدهار املقالة ألادبية.....
لقد أتيح لهذه الفترة أن تعرف طبقة ممتازة من كتاب املقالة ألادبية لم تستطع العقود
الثالثة ألاولى من هذا القرن في الجزائر أن تظفر بشأنها فقد كانت هذه الطبقة (تصطنع لغة
نقية فصيحة) ،وأحيانا جزلة قوية ،كما كانت تستخدم أسلوبا ناضرا انيق ـا رشيقـا ،وكانت
صحف الاتجاه إلاصالحي خاصة ال تنشر من املقاالت إال ما استوت فيها عربية قائمة على
احترام القواعد النحوية مستكملة لسباب الفصاحة .
إنها الفترة التي عرفت فيها املقالة ألادبية  :ابن باديس ومحمد إلابراهيمي ،واحمد املدني
والطيب العقبي ،واحمد رضا حوحو  ،وسواهم ممن انتعشت املقالة ألادبية بفعل أقالمهم
،ونتق قرائحهم ،وب ـعـد هممهم في إحياء وبعث ألادب في هذه الربوع ......
من كتاب  :فنون النثر الادبي في الجزائر :عبد املالك مرتاض ـ بتصرف ـ
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البناء الفكري :
 /1بماذا ارتبط ظهور املقالة في الجزائر؟ ومتى كان ذلك؟ واذكر من خاللها ألاسباب التي ساهمت
في ازدهار املقالة ألادبية ؟
 /2ماهو سبب تعطل الادب الجزائري بصفة عامة خالل تلك الفترة ؟
 /3كيف تبدو لك شخصية الكاتب في هذا النص ؟علل اجابتك؟
 /4الى أي فن نثري ينتمي النص ؟قدم له تعريفا؟ مستخلصا اربع خصائص له
اثنتين من الشكل واثنتين من املضمون؟
 /5ما النمط الغالب على النص اذكر مؤشراته مع التمثيل من النص؟
 /6قدم فكرة أساسية لكل فقرة من النص؟ ولخصه بأسلوبك الخاص؟
البناء اللغوي؟
 /1اعرب ما تحته خط اعراب مفردات وما بين قوسين اعراب جمل؟
 /2ما ألاسلوب البالغي الغالب على النص؟ وملاذا؟
 /3استخرج من الفقرة الثالثة(ملا كان باب الصحافة مفتوحا........املقالة الادبية)
صيغة منتهى جموع وجمع قلة محددا وزنهما؟
 /4في قول الكاتب (أن عين الاستعمار ال تنام /تستخدم أسلوبا ناضرا انيقا رشيقا) صورتان بيانيتان.
اشرحهما وبين نوعهما وسر بالغتهما؟
 /5قطع قول الشاعر نزار قباني .محدد اسم البحر:ـ السر في مأساتنا  /صراخنا اضخم من اصواتنا /
ماذا تالحظ؟
التقويم النقدي:
ـ ـ ـ تحدث عن أهم القيم التي تجسدت في املقالة ألادبية الجزائرية انطالقا مما درست؟
ـ ـ ـ ذكر الكاتب في نصه مجموعة من ألادباء الجزائريين ومن بينهم محمد البشير إلابراهيمي الذي يعد من
كتاب املقالة املرموقين ؟ فإلى أي مدرسة ينتمي وما هي خصائص أسلوبه ؟
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