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يمقراطيّة الّشعبيّة  الجمهوريّة الجزائريّة الدِّ
يوان الوطنّي لالمتحانات والمسابقات                                              ربيّة لوالية المسيلةمديريّة التَّ   الدِّ

     2019 مايدورة:                                                      -امجدل -مسعودثانويّة المجاهد بن البار ال
 الّشعبة: آداب وفلسفة.        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د 30سا و 04الُمدَّة:                                  في ماّدة اللّغة العربيّة وآدابها اختبار البكالوريا التَّجريبيّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ح أن   يختار أحد الموضوعين اآلتيين:على المترّشِ
ل:  الموضوع األوَّ

  ّص:النّ 
كُت،رَّ حَ وتَ                                                )ةيلَ وِ الطَّ  ارِ ضَ تِ االحْ  ةُ الَ حَ (
ي.ونِ لُ تَ قَ  هملكنَّ                                  ولةْ في الطّ احِ وَ في ضَ  عٍ ارِ إلى شَ  ينِ تْ عَ جَ رْ أَ 
ات واالنقالبات وابتعدوا.ي في الملفّ تِ ثّ وا جُ نُ فَ دَ                                             اوتً يُ ي بُ نِ تْ لَ خَ دْ أَ 
 )فيها مُ لُ حْ كنُت أَ (تي الّ  دُ الَ والبِ                                                             اوبً لُ قُ 
فيها. مُ لُ حْ كنُت أَ تي سوف تبقى البالد الّ                                                          لَ اِب نَسَ 
 ويلةْ الطَّ  ارِ ضَ تِ االحْ  ةِ الَ أنا في حَ                                                  ةيَّ وِ ي هَ نِ تْ حْ نَ مَ 
سيِّد الحزن.                                                             ةيَّ ِض قَ ي نِ تْ لَ عَ جَ 
عربيَّةة قَ اشِ عَ  لِّ كُ  نْ مِ  عُ مْ والدَّ                                        ْة.ويلَ الطَّ  ارِ ضَ تِ ةُ االحْ الَ حَ 
اءُ بَ طَ ون والخُ نُّ غَ ي المُ لِ وْ حَ  رَ اثَ كَ وتَ                                                    مهُ و لَ دُ بْ يَ  انَ كَ 
اءُ مَ عَ والزُّ  رُ عْ ُت الشَّ بُ نْ ي يَ تِ ثّ وعلى جُ                      يانِ غَ ةٌ باألَ ونَهُ رْ ةُ مَ يمَ رِ والجَ ، )تٌ يِّ ي مَ نِّ أنَّ (
وا، ولم يَ مَ فَ   يَّةِ نِ طَ الوَ  ةِ غَ اللُّ  ةِ رَ اسِ مَ سَ  وكلّ                                        ي.مِ وا اسْ ظُ فَ لْ رُّ
واقُ ِفّ صَ                                      ي في الملفّات واالنقالبات،تِ ثّ وا جُ نُ فَ دَ 

واقُ ِفّ صَ                                                                    وا.دُ عَ تَ وابْ 
واقُ فِّ صَ                                              فيها   مُ لُ تي كنُت أحْ الّ  الدُ والبِ 

شْ عِ تَ ولْ                                   فيها. مُ لُ حْ تي كنُت أَ تبقى البالد الّ سوف 
ةْ يلَ وِ الطَّ  ارِ ضَ تِ االحْ  ةُ الَ حَ                                                 ايرً ِص قَ  ارً مْ كان عُ 

ويلةْ الطَّ  ارِ ضَ تِ ةُ االحْ الَ حَ                                                      يالً وِ طَ  اتً وْ ومَ 
ةْ ولَ فُ ي الطُّ احِ وَ في ضَ  عٍ ارِ ي إلى شَ نِ تْ عَ جَ رْ أَ                                                 يالً لِ ُت قَ قْ فَ وأَ 
لَ ابِ نَا... سَ وبً لُ ... قُ اوتً يُ ي بُ نِ تْ لَ خَ دْ أَ                                    يي على ُجثَّتِ ِض رْ أَ  مَ ُت اسْ بْ تَ وكَ 

يَّةِض ي قَ نِ تْ لَ عَ جَ                                                               وعلى بندقيَّةْ 
يَّةوِ ي هَ نِ تْ حَ نَ مَ                                                        )ييلِ بِ ا سَ ذَ هَ (: تُ لْ قُ 

ل.سِ الَ اَث السَّ رَ وتُ                                                               ييلِ لِ ا دَ ذَ وهَ 
                                   ليَّْة.احِ السَّ  نِ دُ إلى المُ 

                                                                
يوان، مج                                                                          ، دار العودة 2، ط1محمود درويش: الّدِ

 وما بعدها. 201م، ص1971بيروت، لبنان،                                                                                                                               
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ْعععششتتتعِعِلتتَ ولوْل                 
ِوالطِضضضااِرََتضَضَحتِْْالحاالحلةةُُحالََح

ْْ االح طويلةالطالطَِّضضضاراِرَتتضَضحتتُِ
حي الطحاِحِضَوَفي ضفي ضععٍشارَش

بوبًقلُ... قُتًاتً بلِناِبِسسسنَََبببا... سا... سل
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نصّص::لنالنّّ
ضاِرَتَضحححتتِْْاالحاالْحللةةُُحححاالََحَحَ((
عٍِِِشششاراِرَِإلى شإلى شنييتتتننِعتتْجعََجْرأَ xْتًايوتوتًًبيُي بُُن                 
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 2019في مادَّة: اللّغة العربيَّة وآدابها /الّشعبة: آداب وفلسفة /بكالوريا اختبار البكالوريا التَّجريبّي 
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 )نقاط 10( :الفكريّ  البناء -أّوالً 
 ا؟اذَ مَ ولِ  ؟هِ ّصِ نَفي  رُ اعِ الشَّ  ثُ حدَّ تَ يَ  مَّ عَ  1.
   .» حالة االحتضار الطَّويلة «: رِ الشَّاعِ  لِ وْ قَ بِ  ودُ صُ قْ المَ  ما.2

 .هاحْ . وّضِ ةِ ينيَّ طِ الفلسْ  ةِ يَّ ِض عر القَ في شِ  يَّةٌ لِ جَ  مِ لَ ِن واألَ زْ الحُ  ةُ ورَ صُ  3.

 ن منها مع التَّمثيل.يْ نَ القيَّم. اذكر اثْ  نَ مِ  ةٍ وعَ مُ جْ على مَ  ى النَّصُّ وَ طَ انْ .4

فْ  أّيِ فّنٍ أدبّيٍ ينتمي النّّص. إلى .5  .ر خصائصهكُ ذْ اُ و هُ عّرِ
رين له مع التّمثيللُب على النّّص؟ اُ اِ الغَ  ما النَّمطُ .6  .ذكر ُمؤّشِ

ْص .7  اّص.ك الخَ وبِ لُ بأُسْ  ون النَّصّ مُ ضْ مَ لّخِ

 ً  )نقاط 06( :اللّغويّ  البناء -ثانيا
مْ  تُ الَ الَ ما هي الدَّ .1  .» السلالسّ ، سماسرة، بندقيّة، سنابل «: لما يأتي يَّةُ زِ الرَّ

 وب وغرضه البالغّي في العبارتين اآلتيتين:لُ سْ بيِّن نوع األُ .2

 .»كتبُت اسم أرضي على ُجثَّتي  «أ.   

                                                                           .»حالة االحتضار الطَّويلْة  ولتعشْ «  ب.  
قيمتها ، اشرحها مبيِّنا »تكاثر حولي المغنّون والخطباء« في قوله:  ةِ دَ ارِ الوَ  ةِ يَّ انِ يَ البَ  ةِ ورَ الصُّ  عُ وْ ما نَ.3

 الجماليَّة.

 مٍل.جُ  قوسين إعرابَ فرداٍت، وما بين مُ  إعرابَ  ما تحته خطّ أعرب .4

 ".                      الجريمةُ مرهونةٌ باألغاني د إليه في قول الشَّاعر: "نَد والُمسْ نَعيِّن الُمسْ .5

 ً  )نقاط 40: (النَّقديّ  يمالتّقي -ثالثا

رَ فَ اِء وَ رَ الشُّعَ  وبَ لُ قُ  تْ مَ دْ أَ  دْ قَ فَ  ةُ ينيَّ طِ الفلسْ  ةُ لَ أَ سْ ا المَ أمَّ  «        د ائِ صَ ا القَ يهَ فِ  تْ ِظّمَ نُ م، فَ هُ حَ اِئ رَ قَ  تْ جَّ
 ." 64ص الكتاب المدرسّي للسَّنة الثَّالثة شعبة آداب وفلسفة "        .»... ةدَ وْ ِة وشعر العَ مَ اوَ قُ ، وقصائد المُ ةُ يَ اكِ البَ 

اهرة وز ظَ رُ الفلسطينيّة، وعالقتها ببُ اء العرب مع القضيّة دبَ ب األُ اوُ جَ ى تَ دَ مَ  لِ وْ بيِّْن من خالل هذا القَ �

 .ةِ مَّ واألُ  نِ طَ ا الوَ ايَ ضَ قَ  وَ حْ نَ يبِ دِ األَ  ةِ يَّ ولِ ؤُ سْ ن مَ ك مِ فَ قِ وْ يًا مَ دِ بْ رين، مُ اِص عَ المُ  اءِ رَ عَ عند الشُّ  مِ لَ واألَ  نِ زْ الحُ 
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 :الموضوع الثّاني
   :النّصّ    

 بأمجادك قُ ادَ شَ تَ وتَ  ،التَّماثيلُ  كِ يدِ جِ مْ لتَ  بُ صَّ نَتُ و ،مُ مَ األُ  ادكيَ بأعْ  تحتفلُ ! المحبوبةُ  الحريَّةُ  هاأيّتُ  «

      كُ فَ سْ وتُ  ،األبطالُ  أجلك من كُ الَ هَ تَ ويَ  ،الُكتَّابُ  مجاليك في نَّنُ فَ تَ ويَ  ،الشُّعراءُ  بمفاتنك نَّىغَ تَ وتَ  ،اءُ بَ طَ الخُ 

ماءُ  سبيلك في  ؟ودجُ الوُ  هذا في تِ أنْ  أين ولكن،. والمعاقلُ  القالعُ  لسراحك كُّ دَ وتُ  ،الّدِ

       وابُ صَ نَ مٍ وْ قَ  نْ مِ  مْ وكَ ..! مٍ مَ وأُ ..  مٍ مَ أُ  على يَّةِ ودِ بُ العُ  رُ يَ نِ  وضعت وقد ،كِ يدِ عِ بِ  لُ فِ تَ حْ تَ  مٍ مَ أُ  من مْ كَ 

 كمَّ  وقد ،هٌ وَّ فَ مُ  يكِ فِ  يبٍ طِ خَ  نْ مِ  مْ وكَ . وِس فُ والنُّ  ولِ قُ والعُ  وبِ لُ القُ  في وكِ مُ دَ هَ  وقد األرض، يل فياثِ التَّمَ  كِ لَ 

 يلبسك كاتب من مْ وكَ . بدينعْ تَ سْ المُ  مع له ورَ عُ شُ  ال ولكن ،كِ الُ مَ جَ  هُ نَتَ فَ  شاعر من مْ وكَ . اهوَ فْ األَ  ذكراك عن

افية لَ لَ الحُ   استشهدوا الٍ طَ بْ أَ  نْ مِ  مْ وكَ . يده صنع من بالية خرقة ينيلك ال ولكنَّه ه،مِ قالَ أَ  جِ سْ نَ من الضَّ

 تاريخك، صحائف بها كتبت ،زكيَّةٍ  دماءٍ  نْ مِ  مْ وكَ . مهدك في )عليك قضى( من خلفهم ولكن إلنقاذك،

 أنقاضه على ينِ بُ  ولكن هدم، ما لسراحك هدم مْ وكَ . ونفُ الجُ  من دموعا تْ دَّرَ حَ تَ  وبٍ لُ قُ  اءُ مَ دِ  محتها ولكن

 ود؟جُ الوُ  هذا في - ةُ وبَ بُ حْ المَ  يَّةُ رِ الحُ  تهاأيَّ  - أنتِ  فأين! لألحرار سجون

ينار استعبدهم قد مَ وْ القَ  تُ دْ جَ وَ فَ  األغنياء، ورصُ قُ  في كِ نْ عَ  تُ شْ تَّ فَ  ينار عبد تعس - والّدرهم الّدِ  الّدِ

 قيَّدهم قد المساكين فوجدت الفقراء، أكواخ في كِ نْ عَ  تُ شْ تَّ فَ . الشَّهوات أعناقهم إلى أيديهم وغلَّت -والّدرهم 

 الّطغاة العتاة فوجدت القويَّة، الشُّعوب في كِ نْ عَ  تُ شْ تَّ فَ . الشَّقاء ودركات الجهل غيابات فرماهم في الفقر،

 .الضُّعفاء ثروات في األطماع قيَّدتهم قد

 تِ نْ أَ  فأين. األقوياء استبداد كبَّلهم قد المرهقين األنضاء فوجدت الضَّعيفة، الشُّعوب في كِ نْ عَ  تُ شْ تَّ فَ 

 ؟الورى هذا من - ةُ وبَ بُ حْ المَ  يَّةُ رِ الحُ  تهاأيَّ  -

 !الكهرباء حقيقة خفاء الخفيَّةُ  الحقيقةُ  أنتِ ..  أنتِ  -

وحُ  أنتِ ..  أنتِ  -  !األحياء عالم في ةُ السَّاريَّ  الرُّ

َ فَ  السَّماء، وأجزاء األرض بسائط في الطَّبيعةِ  ةِ صَّ ِمنَ على )تِ لَّيْ جَ تَ  فقد( كبذاتِ  تِ يْ فَ خَ  نْ ئِ ولَ   كِ تْ رَ صَ بْ أ

 ،انِ يمَ اإلِ بِ  تْ يرَ أُنِ  ،ورٌ دُ صُ  كِ تْ نَضَ تَ واحْ  ان،فَ رْ العِ بِ  تلَ قِ صُ  ولٌ قُ عُ  منك تْ سَ بَ تَ واقْ  ةِ يقَ قِ الحَ  دِ مِ ثْ إِ بِ  تْ تحلَ اكْ  ونٌ يُ عُ 

قَ ذَ وتَ   يَّةُ رِ الحُ  اهَ تُّ يَ أَ  هٍ آَ ..  هٍ آَ . ينلِ سَ رْ المُ  واقُ دَ وصَ  باc وانُ مَ آَ  مٌ وْ قَ  كِ مَ دَ وخَ  هللا، إالَّ  تْ دَ بَ عَ  ما وسٌ فُ نُ  كِ تْ وَّ

 عبادك، بهم اللّهم أنقذ. مماتهم والممات محياكم، المحيا! مهِ يْ لَ إِ  اهُ قَ وْ اشَ وَ  بل ،كِ يْ لَ إِ  اهُ قَ وْ اشَ وَ !... ةُ وبَ بُ حْ المَ 

 .»آمين رينمغيِّ  وال لينمبدِّ  غير - بهم همَّ اللَّ  - وألحقنا بالدك، وأحيي
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 2019في مادَّة: اللّغة العربيَّة وآدابها /الّشعبة: آداب وفلسفة /بكالوريا اختبار البكالوريا التَّجريبّي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :األسئلة
 )نقاط 10( :الفكريّ  البناء -أّوالً 

 ؟فُ دِ هْ ؟ وإِالََم يَ في هذا النَّّصِ  بُ اتِ الكَ  مَّ يتحدَّثُ عَ  .1

 في الفقرة األولى؟ يَّةِ رِ الحُ  يدِ جِ مْ تَ  رُ اهِ ظَ ما هي مَ  .2

 ذلك؟ ةُ لَ الَ وما دَ ».  يلاثِ التَّمَ  كِ وا لَ بُ صَ نَ  مٌ وْ ، قَ أَُمٍم تَْحتَِفُل بِِعيِدِك « : بِ اتِ الكَ  لِ وْ قَ بِ  ودُ صُ قْ ما المَ  .3
دها.يَّةٌ سِ فْ نَ ادٌ عَ بْ أَ  بُ اتِ ا الكَ هَ فَ صَ كما وَ  ةِ وبَ بُ حْ المَ  يَّةِ رِ حُ لْ لِ  .4  . حّدِ

 ك.مَ ُحكْ  لِّلْ وعَ  لِّلْ نُِّف هذا النّّص؟ حَ اع النَّثر تُصَ وَ نْ من أَ  عٍ وْ إلى أّيِ نَ .5

رين مع التَّمثيل من النَّّص.  ما النَّمطُ  .6 يُّ الغالُب؟ ُدلَّ عليه بُمؤّشِ  النَّّصِ

ص مَ  .7 ، متبِّعًا تقنيَّة التَّلخيص.مُ ضْ لّخِ  ون النَّّصِ

 ً  )نقاط 06( :اللّغويّ  البناء -ثانيا
 ) في النَّّص؟أنتِ ( يرالضَّمِ  ارِ رَ كْ تَ  ادُ فَ ما مَ  .1
 ؟ ولماذا؟ّصِ ي النَّ فِ  َمدُ تَ عْ المُ  يُّ غِ الَ البَ  وبُ لُ سْ األُ  عُ وْ ما نَ  .2

 .اسم جمع - جمع قلَّة - صيغة منتهى الجموعمن النّّص:  هاتِ  .3

 ا.هَ تِ غَ الَ بَ  رَّ ا سِ يِّنً بَ ا مُ هَ حْ رَ ، اشْ »غلَّت أيديهم « في قوله:  ةِ دَ ارِ الوَ  ةِ يَّ انِ يَ البَ  ةِ ورَ الصُّ  عُ وْ ما نَ  .4
      »  كم من شاعر فتنه جمالك« في قول الكاتب: »  شاعر« اٍت: دَ رَ فْ اَب مُ رَ عْ ما يلي إِ  بْ رِ عْ أَ  .5

»  الورى «و » لكن محتها دماء قلوب تحدَّرت دموعا من الجفون «الواردة في قوله: »  دموعا «و

 ».أين أنِت أيّتها الحريَّة المحبوبة من هذا الورى؟ «الواردة في قوله: 

في  لكن خلفهم من قضى عليك« الواردة في قول الّشاعر: »  عليك قضى« ٍل: مَ اَب جُ رَ عْ وما يلي إِ     

 .»ولئن خفيت بذاتك فقد تجلَّيت على منَّصة الطَّبيعة... « الواردة في قوله: »  فقد تجلَّيت« ، و » مهدك

 ً  )نقاط 40: (النَّقديّ  يمالتّقي -ثالثا

ُس جَ ؤَ عبد الحميد بن باديس مُ )1  اد اإلصالحوَّ رُ  مِّ هَ من أَ  دٌ احِ وَ  المسلمين الجزائريينمعيَّة العلماء ّسِ
  الجزائر في العصر الحديث.العالم العربّي وفي  المرموقين والنَّهضة

الّتي ينتمي  الفنِّيَّةوالمدرسة  ،صّ نَّ من خالل ال عبد الحميد بن باديسث عن مالمح شخصيّة الكاتب تحدَّ �
 .العربّي والجزائريّ  ترسيخها في المجتمع تي سعى إلىالقيم الّ  ُمبرًزا، إليها

 ّن.ا الفَ ذَ هَ  رِ وُّ طَ بًا في تَ بَ سَ  تْ انَكَ  ؛ حيثُ ةِ افَ الصَّحَ  ورِ هُ يقًا بظُ ثِ اًطا وَ بَ تِ ارْ  الِ قَ المَ  نِّ ور فَ هُ ظُ  طَ بَ تَ ارْ  )2
ا درست. بيِّ � ها تُ ا عالقَ ّن ومَ الفَ هذا  رِ ويِ طْ في تَ  ةُ افَ الصَّحَ  تْ مَ هَ سْ أَ  فَ يْ كَ  نْ من خالل هذا القول وممَّ

 ه.رِ وُّ طَ ل تَ احِ رَ بمَ 

 انتهى الموضوع الثَّاني                     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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