
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  البنك الجامع لفروض واختبارات اللغة العربية للطور الثانوي            وزارة التربية الوطنية      

2018أفريل                                                   امتحان البكالوريا التجريبية   
آداب وفلسفة  الشعبة :   

  سا 04 المدة:                                        اللغة العربية وآدا�ا            اختبار في مادة:

  النص:
ــا الشــ بعــة زعــم املنجمــون أن الراوأشــدها ضــوًء ومكاqــا الطبيعــي الكــرة  جرمــاعظم الكواكــب أس فــموأّم

وويل العهــد وعطــارد   كــالوزيرواجلنــود والقمــر   كــاألعوانالشــمس بــني الكواكــب كامللــك وســائر الكواكــب  
زحـل كصـاحب اخلـزائن والزهـرة كاخلـدم واجلـواري كاتب واملريخ كصاحب الشرطة واملشرتي كالقضي و كال

والثـــواين   الّ حملـــملـــدن والـــدرجات كالعســـاكر والـــدقائق كالبلـــدان واحلـــدود كاألقـــاليم والـــربوج كاواألفـــالك كا
عــاىل جعــل الشــمس يف وســط الكواكــب الســبعة تد ، ومــن عجائــب لطــف اهللا نــازل وهــذا تشــبيه جيــكامل

كانـت يف فلـك الثوابـت   لـوإذ ، تهـا علـى حـدها االعتـدايل كلتبقى الطبائع واملطبوعات يف نظـم العـامل حبر 
ولطـف ، ولـو أqـا احنـدرت إىل فلـك القمـر الحـرتق هـذا العـامل بالكليـة  )لفسدت الطبائع بشـدة البـرد(

ا ســائرة غــري مواقفــة وإال الشــتدت الســخونة يف موضــع واشــتد الــربد يف غــريه َهــقَ لَ خَ  عــاىل أنْ آخــر مــن اهللا ت
حىت تنتهـي إىل  )تغشى موضعا بعد موضوع(فال خيفى فسادمها لكن تطلع كل يوم من املشرق وال تزال 

ب ومـرة ٍز هلا إال خطّا من شـعاعها ومتيـل يف كـل سـنة مـرة إىل اجلنـو املغرب فال يبقى موضع مكشوف موا
 إىل الشمال لتعم فائد¢ا .

وجـــرم الشـــمس ضـــعف جـــرم األرض مائـــة وســـتة وســـتني مـــرة ، وقطـــر جـــرم الشـــمس أحـــد وأربعـــون ألفـــا 
 وتسعمائة ومثانية وتسعون ميال والشمس تبقى يف كل برج ثالثني يوما وكسورا وتقطع كل يوم درجة

زكريا بن محمد بن محمود القزويني من كتاب    
 بتصرف 24 – 23ص  "المخلوقات وغرائب الموجودات عجائب"  

         

حانمتحان ال
آداب الشعبة :  اللغة في مادة:تبار في مادة:mآ الشعبة : 

xa
ــ الكواكــب ظم الكواكــب  جرم

ك وســائر اكامللــك وســائر الكو
ة واملشرتيشرطة واملشرتي كالقض

ملـــدملـــدن حلـــدود كان واحلـــدود كا
تعــاىلعــاىل جتتطــف اهللا ب لطــف اهللا 

ى حـدها اال علـى حـدها االعتـد
ك القمـر الحـ فلـك القمـر الحـرتق

ســخونة يف مت الســخونة يف موض
ضعا بعد موضموضعا بعد موضوع

ل سـنة مـرة كـل سـنة مـرة إىل اجل

 وأربعـــون ألفأحـــد وأربعـــون ألفـــا
جةم درجة
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 األسئلة 
 نقاط  10وال: البنــــاء الفكــــري: أ

 ؟ وما طبيعته ؟ ما املوضوع الذي تناوله الكاتب يف نصه -1
  .وضح ذلك  .مبخلوقاتهولطفه  رمحة اهللايف نصه  بّني الكاتب  -2
  )ما داللة توظيف الكاتب للفظة ( زعم -3
 إىل أي نوع من انواع النثر ينتمى النص؟ عرفه واذكر خاصيتني من خصائصه -4
اعتمد الكاتب على طريقة معنية يف عـرض أفكـاره ؟ علـل ذلـك بـذكر مؤشـرات الطريقـة مـع التمثيـل  -5

 هلا من النص .
 .ضع تصميما للنص بتحديد الفكرة العامة واألفكار األساسية  -6

 نقاط 06ثانيا: البنــــاء اللغـــــوي: 
 الزهرة ، عطارد ،القمر ، الشمسما احلقل الداليل للكلمات التالية :  -1
 .وزنه وبّني  نوعه و بنيمجعا استخرج من النص  -2
يف  جرمــــاولفظــــة  "ذ لــــو كانــــت يف فلــــك الثوابــــتإ"يف عبــــارة : لــــو إعــــراب مفــــردات لفظــــة  اعــــراب -3

 ."أعظم الكواكب جرما"قوله:
 )موضوع بعد موضعا تغشى( . ) البرد بشدة الطبائع لفسدت( أعرب إعراب مجل ما بني قوسني:و 
 ما وجه بالغتها ا نوع الصورة البيانية و م"زعم املنجمون ان الشمس بني الكواكب كالنجوم" -4
 وضح   تفسر غياب اخليال يف النص؟مب -5

 نقاط 04ثالثا: التقــــويم النقــــدي: 
ارسين :" ال شك أن علمه شريف الغاية ، حافل بالمعلومات ، ولكنه ضعيف القيمة العلمية ، يقول أحد الد
 .33 من الكتاب المدرسي ص ولكنه ال يرضي العقل المفكر في كثير من نواحيه" ،يفيد ويفكه 

 انطالقا من هذا القول وضح
 ويينسبب ضعف القيمة العلمية يف كتابات القز  -
 كاتباألسباب اليت جعلت األدب ضعيفا يف عصر ال -
 .الكاتب  عهدربعة رواد للنثر يف أذكر ا -
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s33--ما دما داللة
إىل أي نوإىل أي نوع من-4

مد الكاتباعتمد الكاتب على
ص .

نص بتحديدا للنص بتحديد الفك
نقاطنقاط060

الشالشمسلتالية : ت التالية : 
.وزنهوزنهوبنيوبّنينوعه

ذ لــــوذ لــــو كإإ""بــــارة :يف عبــــارة :

) البرد بشدة ع (.البرد شدة
 الصورة البيانيةوع الصورة البيانية و

ضعيف القيمكنه ضعيف القيمة الع
..3333 ص
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