
 

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

2018 ماي                                        امتحان البكالوريا التجريبية           
  آداب وفلسفةالشعبة : 

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

العقاد محمود عّباس قال النص: : 
 -ألنّه كان يعتـدُل فـي آرائـه بـين القـديم و الحـديث –من المجّددين المحافظين  كان لي صديٌق من المحافظين المجّددين.. أو

ذه و كـان نصــيُبه مـن الّذريّــة بنتــاً ُيحّبهـا و ال يــزاُل يفّكــر فـي أمرهــا و يحـرُص علــى مســتقبلها.. و سـألني ذات يــوٍم :" كيــف ترانـي أربّــي هــ
إذا أنــا ربّيتهــا علــى أخــالق ديننــا إنّهــا ســتنتهي إلــى مخالفتهــا و االســتخفاف  البنيّــة ؟ " ثــّم قــال :" ال أكتمــك يــا صــديقي أنّنــي علــى يقــين

 بها.. ألنّها ترى ما يناقضها في كّل مكان... هل أتركها ألخالق جيلها و هي على ما أعلم و تعلم.
أخـالق الجيلـين معـاً..  فأدركُت عذره في حيرته و قلُت له:" ال تجعل هّمك أن تربّيها على أخالق جيٍل مـن الجيلـين.. و ال علـى

ال تفعل ما يزري بها و تتجنّـب مـا يشـينها.و بـدا  إذنو اقصْر هّمك على أمٍر واحد و هو تربيتها على الكرامة في جميع حاالتها.. فهي 
لعزيـزة علـى على صديقي أنّه استراح إلى هذه المشورة.. و يبدو لي أنّها تصلح لكّل إنسان عزيـز علـى نفسـه.. كمـا تصـلح لتلـك البنيّـة ا

 أبيها.
فالكرامة هي المثل األعلى الذي يسعدنا حين نخسر، كما يسعدنا حين نغنم و نظفـر.. ألنّنـا نفقـد مـا نفقـده علـى علـم بفقدانـه.. 

نـا بل نحن نختار الفقدان و نفّضله على الغنم و الظّفر.. و نؤمن بأنّنا ضـّيعنا شـيئا مـن أجـل شـيٍء آخـر حفظنـاه و أبقينـاه و هـو أعـّز علي
و خاسـراً و ناجحـاً و ُمخفقـاً و غالبـاً كاسباً و أجدر بالّصيانة ممّكا ضّيعناه.. و ليس أقرب إلى الّسعادة من المثل األعلى الذي يسعدك  

 و مغلوباً في كّل معركٍة يهّمك أن تخوضها ...ما دامت الكرامة هي الوجهة التي تّتجه إليها في جميع األحوال.
ّشــجاعة فــي جميــع المواقــف..و حســُبك أن تســأل نفســك:" أيســرُّك أن تســلم و أنــت حقيــر فــي نظــر و مــن الكرامــة نســتمّد ال

ضميرك ؟ " أيرضيك أن تتراجع عن الواجِب صفر اليدين مّما يكبرك و يجعـل للحيـاة قيمـة لـديك ؟ "و لـن تطيـَب الحيـاة لحظـة واحـدة 
اء من أجلها... و لكّن احتقار الّنفس أهول من كـّل احتقـار يصـاُب لمن يحتقر نفسه، و قد عّودها أن تعيش للكرامة و تحرص على البق

 به اإلنسان.. و لن يحسب أحد أنّه غنّي إذا قال الّناُس: "إنّه يملك الماليين " و هو خالي الوفاض.. فقير إلى الغني منهم و الفقير..
ة فلــم أجــد...فال مجــَد و ال غنــى و ال جــاه بغيــر  و لقــد فّتشــُت عــن مثــل أعلــى يحّقــق لصــاحبه الّســعادة، كمــا تحّققهــا لــه الكرامــ

ــزان الجــوهر و الّلبــاب..ال بميــزان القشــور و  ــا و صــدقا بمي ــا كّلهــا فــي الكرامــة و مــا يســتوجبها حّق ــا تجتمــع المثــل العلي كرامــة.... إنّم
ال يخلـو مـن الّسـعادة أن أخفـق  األشكال..و من عمل لهذا المثل األعلى، فهو بالغُه مـن بدايـة طريقـه..و هـو سـعيد أن أفلـح و ظفـر..و

 و خاب..ألنّه قد استبقى لديه  أعّز ما يّدخره و يستبقيه.
 بتصّرف 41،42،43من كتاب: الّسعادة كما يراها المفّكرون ـ سيد صديق عبد الفتاح ـ ص 
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  آدآدابلشعبة :الشعبة :

amاللغةي مادة:في مادة: ار

xaساس الالعمحمودمحموداعباّ
ّفظين المجد المحافظين المجّددين

ــيف يفّكــر فـي ّ هّ ال يــزالهـا و ال يــزالُُ
ّّنننقي أنصــديقي أنّّنــي علــى يقنــي علــى يقــين

أتركها أل.. هل أتركها ألخالق جي
ّيييك أن تربك أن تربيهيها على ّّككهمجعل هم

جميع حاالتها.. فمة في جميع حاالتها.. ف
ّلح لكل تصلح لكل إنسان ع إنسان عزيـز

ن نغنم و نظفنا حين نغنم و نظفـر.. أل
ٍٍن أجـل شـيءيئا مـن أجـل شـيء آخـر آخـر

وو خاسـرًً    كاسباكاسباًًعدك  ي يسعدك  

ed.ي جميع األحوها في جميع األحوال
ُّككيســرُّك أن تســلم وك أن تســلم و أنــت

ََطيـب"و لـن تطيـب الحيـاة الحيـاة لح
ّّهول من كـلأهول من كـل احتقـا احتقـار يص

منهم و الفقير.لغني منهم و الفقير..
ال جــاه بغيى و ال جــاه بغيــر

القش
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األسئلة 
 نقاط 10ـــري: ـأوال: البنــــاء الفكـ

 عم سأل الصديق الكاتب ؟ وما سبب حيرته ؟ -1
بد رأيك فـي أما النصحية التي أسداها عباس محمود العقاد لصديقه ؟ وما مبرراته في ذلك ؟  -2

 . ذلك
 ؟وكيف تؤثر على سلوك اإلنسان؟  وم الكرامة حسب رأي العقادما مفه  -3
  أشار الكاتب في نصه إلى صراع بين جيلين . من هما ؟و ما العبارة الدالة على ذلك ؟ -4
  .ما النمط الغالب على الفقرة األخيرة من النص . علل ثم مثل له بمؤشرين -5
 .لخص مضمون النص -6

 نقاط 06ـــوي: ـثانيا: البنــــاء اللغــ
 .استخرج من النص أربع كلمات تدرج في حقل الكرامة -1
 ." حدد المسند و المسند إليه و الفضلة في الجملة التالية :إنها ستنتهي إلى مخالفتها -2
 . ي الفقرة األولى من النص ثم حدد معانيهااسخرج حروف الجر و أحرف العطف الواردة ف -3
  " كاســــــــــــيا،"  "أعــــــــــــرب الكلمتــــــــــــين التــــــــــــالتين إعــــــــــــراب مفــــــــــــردات : " إذن -4

 . ( أعلم و تعلم ، و حدد المحل اإلعرابي للجملتين التالتين :(و يحرص على مستقبلها )
  اشرحها مبينا سر بالغتها. "وله : "فالكرامة هي المثل األعلىما نوع الصورة البيانية في ق -5

 نقاط 04 :ديــويم النقــالتقثالثا: 
 . عــــــــــرف الكاتــــــــــب محمــــــــــود عبــــــــــاس العقــــــــــاد بطريقتــــــــــه المميــــــــــزة فــــــــــي الكتابــــــــــة

 . انطالقــــــــــــــــا مــــــــــــــــن الــــــــــــــــنص حــــــــــــــــدد أبــــــــــــــــرز ســــــــــــــــماتها مــــــــــــــــع التمثيــــــــــــــــل
 . و هل تصنف الكاتب في خانة المجددين أم في خانة المقلدين . علل حكمك
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هوم الكرامةوم الكرامة حسمفه

ب في نصه إاتب في نصه إلى ص
على الفقرة اب على الفقرة األخي

ط
ج في حقل تدرج في حقل الك

 الجملة التا في الجملة التالية
في الفقرة األي الفقرة األولىردة ف

 "ت : " إذنـــردات : " إذن
( أعل،،تقبلها )مستقبلها )

حها مبياشرحها مبينا سر

..لكتابــــــــــةلكتابــــــــــة
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