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الل قبل أن يجلسوا للخصوم في ــــالحـوا شهواتهم الجسديّة ب  قضاة سلفنا على أن يقمع  

 ة  ـــالخضوع للغالب وسرع ادة  ـــالتّقليد وع سرعة  النّخوة تصحبه  وت  ــمجالس الحكم . وم

 ان . ـالتّحلّل والّذوب

( ، وال يعطينا إاّل ما يعود علينا بالوبال  يأخذ منّا إّن الغرب ال يعطينا إاّل جزءا مّما )

عقله الّشرقّي فينبذه هناك ـاه على أنفسنا فأصبح المهاجر منّا إلى العلم يذهب بـوقد أعنّ 

ا بعقل غربّي ، ومنهم من ـأتينا يوم يأتينـال على رأسه ال عقل في دماغه ، ثّم يـكأنّه عق  

       ربّي ومعه امرأة تحرسه أن يزيغ.ـأتي بعقل عــي

خ محّمد البشير ـــ''   الّشي                                                                    

 اإلبراهيمّي  ''

 األسئلة
 ( ةنقط 12 : )الفكريّ  البناء

 ما الموضوع الّذي يعالجه الكاتب في نّصه؟ وما الهدف منه؟ .1

  و اشرحها بإيجاز. آخذ  الكاتب  األبناء بجملة من المآخذ ، اذكرها .2

    بذكر ثالث خصائص له. نّص؟ علّل إجابتكإلى أّي فّن أدبّي ينتمي هذا ال .3

 النّّص محترما الفنّيّة المدروسة. مضمون لّخص  .4

 (طانق 08) :  البناء اللّغويّ 

 ما الغرض البالغّي  المستفاد من االستفهام في بداية النّّص؟ .1

 .مفردات وما بين قوسين إعراب جمل أعرب ما تحته خطّ إعراب .2

في قول الكاتب:]هو استعداد فينا كاستعداد المريض للموت [ صورة بيانيّة.دّل    .3

 و حّدد نوعها و اشرحها مبيّنــا أثرها البالغي. عليها

 استخرج من النّص محّسنين بديعيين مختلفين و بيّن أثرهما. .4

 

 امتحـــان البكالوريــــــا التّجريبي في ماّدة اللّغة العربيّة و آدابها

                                                 الشعب العلميّة                            (03)القسم: الّسنة 

 ان و نصفتّدة: ساعــالم

 على التّلميــــذ أن يعــــالج أحـــــد الموضوعين اآلتييــن على الخيــــــــــــار

 أّوال: الّسند النّثري
وبلباسهم ائنا ؟ إنّهم بتعلّمهم في الغرب بلغة الغرب ، ـا هو الغلط في أبنـم            

الّشرب ظنّوا أنّهم أصبحوا كالغربيين ،  وانتحالهم رسومه في األكل و لباس الغرب،

اهرهم ومخابرهم عن خصائصهم األصليّة الموروثة فخسروها ولم ـــفانسلخوا في مظ

لّدوا فيها األوروبّي هي ألوان ـلم يقع في تقديرهم أّن جّل األحوال الّتي ق إذ  يربحوا شيئا 

وقّوته، فال تحسن في العين وال ترجح  (ل عّزهــأن استكمل وسائ)عد ـصطبغ بها بإضافيّة ا

وا ـل الّتي قطعها في الحياة وأنّهم ظنّ ـــفي الوزن إالّ مّمن وصل إلى درجته ، وقطع المراح

وال  إّن الحضارات ليست شرقيّة  ــأوا فــ، و أخط ربيّةغ الحضارة  أّن هذه ـ غلطا في الفهم ـ 

تتعاقب عليه فيزيد فيه بعضها ،  داول بين األمم ـانّي متــوإنّما هي تراث إنس غربيّة  

ها بألوان ثابتة، ــوينقص منه بعضها ، ويبتكر بعضها بعض الفروع فينسب إليه ، ويلّون

 فتبقى شاهدة له حتّى تضمحّل.

وسى ة فرعون مع مـائنا الّذين التقطتهم أوروبا لتعلّمهم عكسوا  آيــإّن جّل أبن 

اه صغيرا، وأحسن إليه ، فكان له موسى ـه ولدا، وربّ ذيتّخ ففرعون التقط موسى لينفعه و

ا وعلّمتهم وربّتهم فكانوا ـا فقد التقطتهم أوروبـا أبناؤنـا وسخنة عين ، أمّ ـــنز  عدّوا وح  

ار ـــلنّ ا ألهله ، وسخنة عين ألهليهم وأوطانهم إاّل قليال منهم دخل اـزنعدّوا لدينهم ، وح  

فينا كاستعداد  ن الغرق.والّسبب في هذا البالء هو استعداد  م  أفج ــفما احترق، وغشي اللّ 

ة، ولموت ـا بالعّزة والكرامـبالنّقص في أنفسنا لبعد عهدن المريض للموت ، وشعور  

 اء، ففقد اإلحساس بالواجب تصحبهـأشي ة  ـها في العادة يقظــــأشياء فينا تصاحب موت  

الواجب هي الّتي أملت على بعض خلفائنا أن ـّوة اإلحساس بـيقظة الّشهوات الجسديّة وق

 يعتزل النّساء كلّما هّم بالغزو ، وهي الّتي حملت كثيرا من 
 

 الموضوع الثاني: السند الشعري
 لفلسطين." بمناسبة التّقسيم الجائر فلسطين على الّصليب"قال مفدي زكرياء في قصيدة:  النّّص:

لى دمــــــها، تصــــعُد ـع              ُن الجــزائِر... مْن أّمــــــــة  ـــا ابـــ أن 01

 الّرابــــــــــيهْ 

وفوق جمـــــــــاجمــــــها                ـ  على ذْوِب أكبـــــادها ترتقـــــــــــي 02

 ماضـــــــــــيه

 األسئلة:  

 (ةنقط21: )البناء الفكريّ  -أّوال
 .حّددها بذكر عبارات من النّص.مكانة فلسطين عند الجزائريين بيّن الّشاعر .1

الضمانات الّتي  وما ؟إاِلَم يدعو الّشاعر العرب والمسلمين في ختام األبيات .2

 قّدمها لهم؟
 .علّل؟ األبياته نتمي هذت غرض شعريإلى أّي  .3
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من النّــــــــار والنّـــــــــــور              شــــــــــاعًراـ غدوُت لثـــــــــــــورتها  03

 ألحــــــانيَه

ى ـــــــــجراحــــــاتُها في الحش        (    في صلـــبنا لُحــــــمة  )ـ فلسطيُن...  04

 اِويهــــث

،  وشــــــــائـــُج راســـــــخة              ــقآـ عروبتـــُنا في ضمــــــير البــــــــ 05

 راســــــــــيه

من أرضـــــنا  و  ـ فلســطيُن... في أرضـــــــــنا بعثــُها 06

 تزحـــــــف الحــامــــــيه

جُر ــــنا... حــــــــــــــثورتــ و           ـ ومن أرضنا... نقـــــطةُ انطـــــــالق 07

 هـــالّزاوي

 -ــــــــــائدأسمى العقــ و          (َوحــــــدة  عقيــــدتنا في الـــــورى )ـ  08

 ـــــــــدانيهَوح

من الّذئب، والغنــــــــــم       ـ محـــــــــــــــــّمُد أبقــى لنا عـِـــــْبرة 09

 القاصــــــــــيه

 للُمـــــــــهَِج  -دى الّدهرِ ـــم -      موعـــــــــظة  ـ وفي نكـــــبة الُعــــــرِب  10

 هــــالواعي

نُْنقْذ ِحَمــــــــــانا من  و      ًدا، نَْحــــِم أوطانَـــــنَاـ فُُمـــــــــّدوا ي 11

 الهـــــــــــــاويه

ـِجْز أَمانِيُكُم ويُْنــــــــــــ        صــــــْرُكمُ ــْ ينـ فإْن تنصـــــــروا هللاَ   12

 الغـــــــــــــاليَه

والريَب... ساعتُـــــــنَا  ـ ولن يَخــــــــــلَف هللا ميــــــــعــــاَده          13

 !آتــــــــــــيه..

 288-287"اللّهب المقّدس".ص ديوان

 :دي اللّغويــــــأثري رصي

لحــــمة : قطعة وجزء، : الحزن، ذو ب: ما ارتفع من األرض، الّرابـية  : ما في جوف الحشـىُُ
: القاصية: فرقة من الجيش، الحامـية: ثابتة، راسـيةقرابة،  :وشائج  :مقيمة، ثاو يهالبطن، 
ما )فعليكم بالجماعة فإنّ : -صلّى هللا عليه وسلّم-: يقصد قولَه  من الّذئب والغنم القاصيه البعيدة،
 : الّروح والّنفس. المهجة ،(القاصيةَ  من الغنمِ  بُ ئالذّ  يأكلُ 

 

و ذكر  مفهوم االلتزامعلّل بتحديد يبدو الشاعر ملتزماً بقضايا أمته العربية. .4

 . ثالثة من مظاهره في النّص
 نقاط( 08: )البناء اللّغويّ  -ثانيا

تزحف ، وشائجُ ، جراحاتُها، النّـار، دمها، صلبنا، لُحمة  إليك األلفاظ اآلتيّة: ) .1

حقل  :اآلتيين الحقلين الدالليينعلى في جدول ( وّزعها فُُمّدوا يًدا ،الحاميه

 .الوحدة واألخّوةوحقل  الثّورة والجهاد
ساق تحقيق االتّ ساهمت في روابط  األبيات الّستّة األخيرةاعتمد الكاتب في  .2

 مع التّمثيل. منها  أربعةاستخرج   .واالنسجام
  .، ومابين قوسين إعراب جمل عرب ماتحته خط إعراب مفرداتأ .3
ـن ا  ال و(، )فلسطين  في صلـبنا، ل حمة  : )ّشاعرفي قول ال .4 ريب  ساعتـ 

 ، صورتان بيانيتان، وّضحهما مبيّنا نوعيهما وسّر بالغتيهما....(آتــيه
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