ثــــــانويّة مح ّمد بوضيـــــــاف ـ تيارت
2017-2016
امتحـــان البكالوريــــــا التّجريبي في ما ّدة اللّغة العربيّة و آدابها
القسم :السّنة ()03الشعب العلميّة
المــ ّدة :ساعتان و نصف
على التّلميــــذ أن يعــــالج أحـــــد الموضوعين اآلتييــن على الخيــــــــــــار
أ ّوال :السّند النّثري

قضاة سلفنا على أن يقمعوا شهواتهم الجسديّة بـالحــــالل قبل أن يجلسوا للخصوم في
مجالس الحكم  .ومــوت النّخوة تصحبه سرعة التّقليد وعـــادة الخضوع للغالب وسرعـــة
التّحلّل ّ
والذوبـان .
إنّ الغرب ال يعطينا ّإال جزءا م ّما ( يأخذ منّا )  ،وال يعطينا ّإال ما يعود علينا بالوبال
وقد أعنّـاه على أنفسنا فأصبح المهاجر منّا إلى العلم يذهب بـعقله الشّرق ّي فينبذه هناك
كأنّه عقـال على رأسه ال عقل في دماغه  ،ث ّم يـأتينا يوم يأتينـا بعقل غرب ّي  ،ومنهم من
يــأتي بعقل عـرب ّي ومعه امرأة تحرسه أن يزيغ.

'' ال ّشيـــخ مح ّمد البشير

مـا هو الغلط في أبنـائنا ؟ إنّهم بتعلّمهم في الغرب بلغة الغرب  ،وبلباسهم
لباس الغرب ،وانتحالهم رسومه في األكل و الشّرب ظنّوا أنّهم أصبحوا كالغربيين ،
األسئلة
فانسلخوا في مظـــاهرهم ومخابرهم عن خصائصهم األصليّة الموروثة فخسروها ولم
البناء الفكر ّ
ي 12 ( :نقطة )
يربحوا شيئا إذ لم يقع في تقديرهم أنّ ج ّل األحوال الّتي قـلّدوا فيها األوروب ّي هي ألوان
إضافيّة اصطبغ بها بـعد (أن استكمل وسائــل ع ّزه) وق ّوته ،فال تحسن في العين وال ترجح
 .1ما الموضوع الّذي يعالجه الكاتب في نصّه؟ وما الهدف منه؟
في الوزن إالّ م ّمن وصل إلى درجته  ،وقطع المراحـــل الّتي قطعها في الحياة وأنّهم ظنّـوا
 .2آخذ الكاتب األبناء بجملة من المآخذ  ،اذكرها و اشرحها بإيجاز.
ـ غلطا في الفهم ـ أنّ هذه الحضارة غربيّة  ،و أخطــأوا فــإنّ الحضارات ليست شرقيّة وال
ي ّ
 .3إلى أ ّ
فن أدب ّي ينتمي هذا النّص؟ علّل إجابتك بذكر ثالث خصائص له.
غربيّة وإنّما هي تراث إنســان ّي متـداول بين األمم تتعاقب عليه فيزيد فيه بعضها ،
 .4ل ّخص مضمون النّصّ محترما الفنّيّة المدروسة.
وينقص منه بعضها  ،ويبتكر بعضها بعض الفروع فينسب إليه  ،ويل ّونــها بألوان ثابتة،
البناء اللّغو ّ
ي 08 ( :نقاط)
فتبقى شاهدة له حتّى تضمح ّل.
إنّ ج ّل أبنــائنا الّذين التقطتهم أوروبا لتعلّمهم عكسوا آيـة فرعون مع موسى
 .1ما الغرض البالغ ّي المستفاد من االستفهام في بداية النّصّ ؟
ففرعون التقط موسى لينفعه و يتّخذه ولدا ،وربّـاه صغيرا ،وأحسن إليه  ،فكان له موسى
 .2أعرب ما تحته خطّ إعراب مفردات وما بين قوسين إعراب جمل.
عد ّوا وحزنـــا وسخنة عين  ،أ ّمـا أبناؤنـا فقد التقطتهم أوروبـا وعلّمتهم وربّتهم فكانوا
 .3في قول الكاتب[:هو استعداد فينا كاستعداد المريض للموت ] صورة بيانيّة.د ّل
عد ّوا لدينهم  ،وحزنـا ألهله  ،وسخنة عين ألهليهم وأوطانهم ّإال قليال منهم دخل النّـــار
ّ
عليها و حدد نوعها و اشرحها مبيّنــا أثرها البالغي.
سبب في هذا البالء هو استعداد فينا كاستعداد
فما احترق ،وغشي اللّــج فأمن الغرق.وال ّ
المريض للموت  ،وشعور بالنّقص في أنفسنا لبعد عهدنـا بالع ّزة والكرامـة ،ولموت
 .4استخرج من النّص محسّنين بديعيين مختلفين و بيّن أثرهما.
أشياء فينا تصاحب موتــــها في العادة يقظـة أشيـاء ،ففقد اإلحساس بالواجب تصحبه
يقظة الشّهوات الجسديّة وقـ ّوة اإلحساس بـالواجب هي الّتي أملت على بعض خلفائنا أن
يعتزل النّساء كلّما ه ّم بالغزو  ،وهي الّتي حملت كثيرا من

اإلبراهيم ّي ''

الموضوع الثاني :السند الشعري

ص :قال مفدي زكرياء في قصيدة" :فلسطين على الصّليب" بمناسبة التّقسيم الجائر لفلسطين.
النّ ّ

الجــزائرْ ...
من أ ّمــــــــة
 01ـ أنــا ابـــ ُن
ِ
الرّابــــــــــي ْه
ب أكبـــــادها ترتقـــــــــــي
 02ـ على ذوْ ِ
ماضـــــــــــيه

عـلى دمــــــها ،تصــــع ُد
وفوق جمـــــــــاجمــــــها

األسئلة:
أ ّوال -البناء الفكر ّ
ي12( :نقطة)
.1
.2
.3

بيّن ال ّشاعر مكانة فلسطين عند الجزائريين.ح ّددها بذكر عبارات من النّص.
إِال َم يدعو ال ّشاعر العرب والمسلمين في ختام األبيات؟ وما الضمانات الّتي
ق ّدمها لهم؟
ّ
إلى أ ّ
ي غرض شعري تنتمي هذه األبيات؟ علل.
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من النّــــــــار والنّـــــــــــور

ُ
غدوت لثـــــــــــــورتها شــــــــــاعرًا
 03ـ
ألحــــــانيَه
ُ
جراحــــــاتُها في الحشـــــــــى
فلسطين( ...في صلـــبنا لُحــــــمة)
 04ـ
اويه
ثــــ ِ
وشــــــــائـــ ُج راســـــــخة ،
 05ـ عروبتـــُنا في ضمــــــير البــــــــــقآ
راســــــــــيه
ُ
و من أرضـــــنا
فلســطين ...في أرضـــــــــنا بعثــُها
 06ـ
تزحـــــــف الحــامــــــيه
و ثورتــــــنا ...حــــــــــــــج ُر
 07ـ ومن أرضنا ...نقـــــطةُ انطـــــــالق
ال ّزاويـــه
و أسمى العقــــــــــــائد-
 08ـ (عقيــــدتنا في الـــــورى َوحــــــدة )
َوحـــــــــدانيه
من ّ
الذئب ،والغنــــــــــم
 09ـ محـــــــــــــــــ ّم ُد أبقــى لنا عـِـــــبْرة
القاصــــــــــيه
ج
ب موعـــــــــظة
 10ـ وفي نكـــــبة العُــــــر ِ
 مـــدى ال ّد ِهر -لل ُمـــــــــهَ ِ
الواعيــــه
ْ
و نُ ْنقذ ِح َمــــــــــانا من
ــــم أوطانَـــــنَا
 11ـ فُ ُمـــــــــ ّدوا يدًا ،نَحْ ِ
الهـــــــــــــاويه
 12ـ ْ
ـج ْز أ َمانِي ُك ُم
فإن تنصـــــــروا هللاَ ينــْصــــــرْ ُك ُم
ويُ ْنــــــــــــ ِ
الغـــــــــــــاليَه
والريب ...ساعتُـــــــنَا
 13ـ ولن يَخــــــــــلفَ هللا ميــــــــعــــادَه
َ
آتــــــــــــيه!..
ّ
ديوان "اللهب المق ّدس".ص288-287

.4

يبدو الشاعر ملتزما ً بقضايا أمته العربية.علّل بتحديد مفهوم االلتزام و ذكر
ثالثة من مظاهره في النّص.

.1

إليك األلفاظ اآلتيّة( :صلبنا ،لُحمة ،دمها ،النّـار ،جراحاتُها ،وشائ ُج ،تزحف
الحاميه ،فُ ُم ّدوا يدًا) و ّزعها في جدول على الحقلين الدالليين اآلتيين :حقل
الثّورة والجهاد وحقل الوحدة واألخ ّوة.
اعتمد الكاتب في األبيات ال ّستّة األخيرة روابط ساهمت في تحقيق االتّساق
واالنسجام .استخرج أربعة منها مع التّمثيل.
أعرب ماتحته خط إعراب مفردات  ،ومابين قوسين إعراب جمل.
في قول ال ّشاعر( :فلسطين في صلـبنا ،لحمة)( ،و ال ريب ساعتــنا
آتــيه ،)...صورتان بيانيتان ،وضّحهما مبيّنا نوعيهما وس ّر بالغتيهما.

ثانيا -البناء اللّغو ّ
ي 08( :نقاط)

.2
.3
.4

أثري رصيــــــدي اللّغوي:

ال ّرابـية :ما ارتفع من األرض ،ذوب :الحزنُُ ،لحــــمة :قطعة وجزء ،الحشـى :ما في جوف
البطن ،ثاويه:مقيمة ،وشائج :قرابة ،راسـية :ثابتة ،الحامـية :فرقة من الجيش ،القاصية:
البعيدة ،من ّ
الذئب والغنم القاصيه :يقصد قولَه -صلّى هللا عليه وسلّم( :-فعليكم بالجماعة فإ ّنما
يأك ُل ّ
الذئبُ من الغن ِم القاصي َة) ،المهجة :الرّوح وال ّنفس.
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