
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 اثنوية بداوي دمحم برج أخريص البويرة         وزارة الرتبية الوطنية                                                    

 5102دورة جوان        بكالوراي التـعليم الثانوي التجريبية                                                            
 علوم تجريبية ،رياضيات، تقني رياضي ، تسيير واقتصادالشعب : 

 د  01و سا 15ادلدة :                                         اللغة العربية وآداهبا      اختبار يف مادة : 
 على املرتشح أن خيتار أحد املوضوعني التاليني

 ادلوضــــــــــوع األول 
  النص :

 ـ اي تالميذ غزة ال تبالوا إبذاعتنا وال تسمعوان
 ـ اضربوا بكل قواكم

 ـ و)احزموا أمركم( وال تسألوان
 ـ حنن أىل احلساب واجلمع والطرح 

 ـ فخوضوا حروبكم واتركوان   
 من خدمة اجليش   اذلاربونـ إننا 

 ـ فهاتوا حبالكم واشنقوان 
 ال ميلكون ضرحيا   موتىـ حنن 

 ـ ويتامى ال ميلكون عيوان    
 ـ قد لزمنا جحوران وطلبنا منكم   

 ـ )أن تقتلوا التنينا(   
 ـ قد صغران أمامكم ألف قرن  

 ـ وكربمت خالل شهر قروان                     
 
 

                                                                                                                                                       

 ـ اي تالميذ غزة
 ـ ال تعودوا لكتاابتنا وال تقرؤوان
 ـ علموان فّن التشبث ابألرض

 ـ وال ترتكوا ادلسيح حزينا
 ـ اي أحباءان الصغار سالما
 ـ جعل هللا يومكم ايمسينا

 ـ من شقوق األرض اخلراب طلعتم
 نسريناـ وزرعتم جراحنا 

 ـ ىذه ثورة الدفاتر واحلرب
 ـ فقولوا على الشفاه حلوان
 ـ أمطروان بطولة ومشوخا

 ـ واغسلوان من قبحنا اغسلوان
 اليهودي وىم العصرـ  إن ىذا 

 ـ سوف ينهار لو ملكنا اليقينا
 ـ ـ نزار قباني                                

 5من  0صفحة 



 األسئلة :
 نقطة ( 05ري :) ــــــــــــاء الفكــــــــــــالبن –أ 
 ـ ما ىي القضية اليت يطرحها الشاعر يف النص؟ 0

 الشاعر موقفٌن اجتاه احملتل، حّددمها مع الشرح اختذـ  5

 ـ كيف تبدو لك نظرة الشاعر اجتاه العرب، حدد بعض النعوت اليت ألصقها هبم. 0

 وىل جتد فيو حسا تفاؤليا أم تشاؤميا؟ مثل لذلك. ـ ما ىي النزعة اليت هتيمن على النص؟ 4

 ـ ما ىو النمط الطاغي على النص؟ اذكر مؤشرين من مؤشراتو مع التمثيل. 2

 .داللتو وبٌّن  اـ استخرج من النص رمز  6

 نقاط ( 18وي : )ــــــــــاء اللغـــــــــــالبن –ب 
 ـ ما ىي الضمائر ادلتكررة يف النص؟ وما ىو دورىا؟ 0

 من النص . ألفاظل لكل حقل أبربع مثّ .يف النص حقالن دالليان : التحدي ، والتخاذل  ـ 5

 عرب ما حتتو خط يف النص إعراب مفردات وبٌّن زلل اجلمل اليت بٌن قوسٌن من اإلعراب.أـ  0

 .ـ حدد نوع الصورتٌن البيانيتٌن فيما يلي واشرحهما 4

 زرعتم جراحنا نسرينا" "لزمنا جحوران"      و "

 ـ استخرج من النص أسلوبٌن إنشائيٌن سلتلفٌن ، زلددا  غرضهما البالغي. 2

 .من مظاىر التجديد يف القصيدة  هرينـ حدد مظ 6

 

 
 

 4من  5صفحة 



 ادلوضـــــــــوع الثاين 
 النص :

 مب تعدُّ أمة أرقى من أّمة ؟ وما العوامل اليت نقيس هبا الّرقي ؟ .
" ،فــأرقى األمــم ) مقيــاس اّلرقــي يف األمــم األخــالق ( قــد بيــب رليــب إجابــة ســهلة مــن طــرف اللســان فيقــول : " 

، وواجبـات ينشـدىا يتطّلبها  متغًّنة ، وكّل عصر لو أخالق  فاألخالقال تقنع ،  اإلجابة، ولكن ىذه  خلقاأحسنها 

والدان يف ادلـدارس ، أن نعلّـم أعلينـا  واجبـاجـدادان منهـا ، أصـبح أ، وما علينا اآلن من واجبات أضعاف مـا كـان علـى 
ا كان تربّعا من األب ، وأصبح واجبا علينا ترقية الوطن من جهات متعـدّدة ،ومـا كـان وما كان ذلك واجبا من قبل ،إنّ 

 د ادلعىن وال معٌّن االجّتاه.و دــذلك واجبا من قبل ، وإن كان واجبا فواجب غامض ليس زل
ّدون مــن أرقــى األخــالق يف األمــة حجــاب نســائها وبنــاء ســور متــٌن بــٌن ادلــرأة والّرجــل ، فأصــبحنا نــر  ــــآابؤان يع وكــان

ل ، وأن تتمتـع ابحليـاة الربيئـة  ـــجرّ ـــن تسمع احملاضرات مـع الأ، ومن حّقها يتعلم الرجل   أن تتعلم ادلرأة كما الواجب 

تدل علـى كـل شـيء وال تـدل علـى شـيء ة( ) كانت كلمة عامّ خالق قي األمقياس الرّ  ا قلناإذـــــــــل فــجرّ ـــكما يتمتع ال
. 

ار النّــاس ، فيضــيد عنــد بعــض ـــــــظـــنأين ، وىــي كــذلك كلمــة عاّمــة وتلــف مــدلوذلا ابخــتالف وقــوم يقيســون الّرقــي ابلــدّ 
 اس حّت يشمل كل شيء .النّ سع عند بعض الة والّصوم والزّكاة واحلّج ، ويتّ الّناس حّّت ال يسمع إال للصّ 

من حكومـة وتعلـيم ولغـة وديـن وأسـرة  مة رلموعة من ادلرافد يعّد كل مرفد منها كاخلّلية يف اجلسم احلّي ،أويف حد كل 
 . ها ترقى ونتحطّ ها تتغًّن ، وكلّ ـــلّ ــونظام اقتصادي وحنو ذلك ، ك

ي عملــو خــًن أداء ، وأن يكــون ســًنه ورقّيــو يف ؤدّ ـــــأن يكــون كــّل مرفــد مــن مرافقهــا االجتماعيــة ي لألمــةعلــى وادلثــل األ
ي ختتـار أحسـن الـّنظم مـن الرتبيـة والتعلـيم ، وال تسـاعدىا ـــتــال فاألمـةحالو مالئمة ومناسبة لسائر ادلرافد االجتماعية . 

واع ـــــنأأرقـى  الـيت تسـنّ  واألمـةعليم حّت حتل مشكلتها اللغويـة . غة على ادلصطلحات احلديثة ال ترقى يف الرتبية والتاللّ 
النّاظر وىكـذا  وال تسرّ ) تسر القارئ ( اإلصالحات االجتماعية ، مث ال تعنيها الّناحية االقتصادية تصبح إصالحاهتا 

ىل اخللف ابدلقارنة بٌن حاضرىا وماضـيها ، أو إو أة وسًنىا إىل االمام مّ الباحث على رقّي األ ية تدلّ ..وىناك دالئل قوّ 
 . ممبغًنىا من األ

 أمحد أمٌن                                                                                    
 4من  0صفحة 



 األسئلة :
 نقطة ( 05البنـــــــــــــاء الفكـــــــــــــري : )  –أ 
 خالق والدين مقياسا للرقّي ؟األ اعتمادما رأي الكاتب يف  -0
 مب تّتسم ادلرافد االجتماعية اليت ذكرىا الكاتب ؟ -5
 مة أو تدىورىا ؟ىو ادلثل األعلى لألمة ؟ وكيف يعرف رقّي األ ما -0
 االجتماعية ؟ واإلصالحاتما الذي يستلزمو الّرقّي يف الرتبية والتعليم  -4
 حدد أىم مؤشراتو مع التمثيل من النص . ما النمط الغالب على النص ؟ -2
 ضمن أي فن نثري تصنف ىذا النص ؟ عرفو ، مث اذكر ثالث خصائص لو جتلت يف ىذا النص . -6
 خلص مضمون النص أبسلوبك اخلاص . -7

 نقاط (  18البنـــــــــــــاء اللغــــــــــــوي : )  –ب 

أخالق ، رجـل ، امـرة ، أوالد ، زكـاة ، حـج ، حجـاب ، مـدارس ، ديـن ،  لفاظ التالية : أمة ،وردت يف النص األ -0
 أسرة ، تربية .

 صنفها حسب احلقلٌن الدالليٌن التاليٌن : احلقل الديين ، احلقل االجتماعي .                          
 عليل ؟سلوب الغالب على النص ؟ مع التيف بداية النص ؟ وما األ االستفهامىو الغرض من  ما -5
 .حتتو خط إعراب مفردات ، وبٌّن  زلل مابٌن قوسٌن من اإلعراب  أعرب ما -0
 إليك العبارات التالية :  -4

 " تتعلم ادلرأة كما يتعلم الرجل "
 الرقي"  يقيسون" 

 " يعد كل مرفد منها كاخللية يف اجلسم احلي " 
 بٌّن نوع الصور البيانية اليت تضمنتها ىذه العبارات وسّر بالغتها . -
 كثر توظيفا يف النص ، ومادوره ؟ما احملسن البديعي األ -2
 استخرج بعض مالمح االتساق واالنسجام يف النص . -6
 

 انتهى             4من  4صفحة من  


