الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ثانوية بداوي محمد برج أخريص

مديرية التربية لوالية البويرة

دورة :ماي 2018

امتحان شهادة البكالوريا التجريبية

s

الشعبة  :علوم تجريبية وتقني رياضي وتسيير واقتصاد
اختبار يف مادة  :اللغة العربية وآدابها

am

المدة  02 :سا

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين :

/e
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()1

جئتُكم..

وكل شرفة (تمد يدها للشرفة المقابلة)....

من تاريخ الوردة الدمشقيَّه
تاريخ العطر
التي تختصر َ

تختصر تاريخ ِّ
الشعر
المتَنبِّي التي
ومن ذاكرة ُ
ُ
جئتُكم..

الدمشقي
البيت
ُ
ّ
نص الفن المعماري
خارج على ِّ
ٌ
فكل ٍ
بيت  ..يَسنُ ُد خاصرة البيت اآلخر

()3

عندما كنُت دبلوماسيّا في بريطانيا

قبل ثالثين عاما  ،كانت أمي ترسل لي في مطلع الربيع

حزمة (طرخون)
بحق اللّ ِه ما اسم هذه العشبة السحرية؟
سألوني :قل لنا ِّ
قلت لهم :صعب أن أشرح لكم األمر
ُ
"فالطرخو ُن" لغةٌ تتكلَّ ُمها بساتين الشام فقط
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التي علّ َمتني ّأول الطريق إلى اللّه
()2

في السر ليال....

y-

من ضحكة النساء الشاميّات
التي علَّمتني َّأو َل الموسيقى...
سجادة صالة ّأمي
ومن ّ

وتتبادل الزيارات..
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u

النارنج والنَ ِ
رج ِ
س..
من أزهار
ِ
ِجئتُكم..

البيوت الدمشقية بيوت عاشقة
فهي تسلِّم على بعضها صباحا

ca
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n.
co

m

النص :قال نزار قباني:

الموضوع األول :

ولو عرف شاعركم العظيم شكسبير " الطرخون"
(لكانت مسرحيّاته أفضل)..

"نزار قباني" األعمال السياسية الكاملة الطبعة الثانية 1999
منشورات نزار قباني ص 425وما بعدها .


شرح المفردات:الطرخون :نوع من النبات زكي الرائحة وهو من فصيلة نبتة ( الشيح)

صفحة  1من 4
3as.ency-education.com

األسئلة :

s

أوال  :البنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الفك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري  12 :نقاط
 -1يكشـ الـنص عـن هويـة الشـاعر .حـددها؟ مسـتدال بـذلب بعبـارات مـن الـنص .ومـا الهـدف الـذي
يرمي إليه الشاعر من خالل نصه.
 -2يحمل النص مبادئ التعاون والتكافل والتآزر بين أبناء الشعب الواحد أين يظهر ذلب ؟ وضح .
 -3قيــل ":األديــب إنســان يعــيم ضــمن مجموعــة مــن البشــر يتبــادل معهــم التــأثر و التــأثير ويشــاركهم
الهموم والتطلعات" .كي يسمى األديب الذي يشارك شعبه همومهم؟ وضـح .ومـا النزعـة المترتبـة عـن
ذلب ؟.
 -4انثر المقطع األخير من النص.

am

/e
x

m

n.
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ثانيا  :البن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء اللغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي  08 :نقاط

 -1صــن األلفــات التاليــة إلــى الحقــل الــداللي المناســب التــي تنتمــي إليــه" :البيــت الدمشــقي  ،المتنبــي ،
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الشاميات  ،شكسبير  ،الفن المعماري  ،مسرحياته ،بساتين الشام".
 -حقل األد

 -حقل التراث واألصالة.

في السطر السابع من المقطع الثال.،

ed
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 -2أعر إعرا مفردات لفظة":عاما" الواردة في السطر الثاني من المقطـع الثالـ ، ،ولفظـة "لـو" الـواردة

y-

 -وأعــر إعـرا جمــل مــا بــين قوســين( :تمــد يــدها للشــرفة المقابلــة) الــواردة فــي المقطــع الثــاني (،لكانــت
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مسرحيّاته أفضل) الواردة في المقطع الثال.،

 -3حدد نوع الصورة البيانية في قوله" :فالطرخو ُن لغةٌ" اشرحها مبينا سر بالغتها.
 -مانوع المجاز في قوله":البيوت الدمشقية تسلِّم على بعضها صباحا" مبينا عالقته وبالغته.

 -4فــي الــنص مجموعــة مــن الق ـرائن ســاهمت فــي االتســاو واالنســجام  .اذكــر ثــالث ق ـرائن مختلفــة مــع
التمثيل لها .

انتهى الموضوع األول
صفحة  2من 4
3as.ency-education.com

الموضوع الثاني
النص:

s

كل إنسان في هذه الحياة قادر (– إلى حد ما )-أن يصنع حياته فقيرة أو غنية خصـبة أو مجدبـة  ،سـعيدة

am

أو شقية  ،باسمة أو عابسة  ..نعم إن للوراثة و البيئة دخال في تحديـد حياتـه  ،فهـو – إلـى درجـة كبيـرة –
ضـ ِـعي ُف َها بالوراثــة  ،وهــو ناشـ فــي وســط فقيــر أوغنــي بالبيئــة ،
ذكــي أو غبــي بالوراثــة  ،وقــوي األعصــا أو َ
معتــاد عــادات حســنة أو ســئية بالبيئــة وهكــذا  ،لكــن إرادة اإلنســان وعزمــه وهمتــه وتربيتــه نفســه قــادرة قــدرة

/e
x

كبيرة على التغلب على عقبات الوراثة والبيئة  .نعم إنب ال تقـدر أن تكـون فـي الـذكاء قـوة مائـة إذا خلقـت

m

وذكاؤك قوة عشرين ولكنب قادر أن تسـتعمل ذكـاءك المحـدود خيـر اسـتعمال حتـى يفيـد فائـدة أكثـر ممـن

n.
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ذكاؤه مائة إذا أهمـل  ،كمصـباح الكهربـاء إذا نُظـ َ وكانـت قوتـه عشـرين شـمعة كـان خيـرا مـن مصـباح قوتـه
خمسـون إذا علَتــه األتربــة وأهمــل شــأنه  ،ونعــم إنــب ال تقـدر أن تســاير أبنــاء االغنيــاء فــي ملبســهم ومــأكلهم
ومـركبهم  ،ولكنــب تســتطيع (أن تعـيم) عيشــة نظيفــة وصــحية بـدخلب القليــل حتــى تفـوو الغنــى فــي مظهــره
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البراو إذا لم يسر على قوانين العقل والصحة وهكذا.

إذن فالوراثــة والبيئــة ال تعوقــان االنســان عــن إســعاد حياتــه إذا مــنح الهمــة وقــوة اإلرادة والتفكيــر الصــحيح ،

ومجال القول في ذلب فسيح  ،ولكني أقتصر على بعض المبادئ.
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أول نصيحة لب أ َّال تيأس ،وأن تتوقع الخير في مستقبلب  ،وال تقطب وجهب زاعما أن الخيـر منحـه غيـرك
وليس لب منه نصيب  ،ووسع أُفقب واعتقد أن العنايـة اإللهيـة لـن تحرمـب الخيـر فـي مسـتقبلب  ،ال تتعلـل

y-

بأنب لست نابغة وال أن الظروف ال تواتيب ونحو ذلب فالعالم ال يحتاج إلى النوابغ وحـدهم والنجـاح لـيس
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مقصــورا علــى النــابغين وحــدهم  ،وبــذرة الجوافــة ل ـيس مــن حقهــا أن تطمــح فــي أن تكــون شــجرة مــانجو أو

شــجرة تفــاح  ،ولكــن مــا ضــرها أن تكــون شــجرة جوافـة حلــوة لذيــذة والحيــاة تتطلــب الجوافــة كمــا (تتطلــب

المانجو والتفاح)؟.

"أحمد أمين" من "كتا فيض الخاطر" ج 6مكتبة النهضة المصرية  1945ص 242
شرح المفردات :تقطب :تغطى وجه بالتجعدات ،اجلوافة :نوع الفاكهة يشبه اإلجاص.
صفحة  3من 4
3as.ency-education.com

أوال  :البنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الفكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري  12 :نقاط

األسئلة:

s

 -1ما الموضوع الذي يعالجه الكاتب في نصه؟ وضح ذلب بعبارات من النص.

am

 -2مــاهو العامــل الــذي أرجعــه الكاتــب فــي تحديــد حيــاة اإلنســان؟ وهــل يمكــن التغلــب عليــه حســب رأي
الكاتب؟ وهل توافقه في ذلب.
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 -3ضمن الكاتب نصه مجموعة من النصائح اذكرها  .وهل تراها تخدم واقعب.
 -ما النمط الغالب على النص؟ اذكر خاصيتن له مع التمثيل .

m

عرفه؟ مبينا نوعه؟ وخاصيتين له.
 -إلى أي فن نثري ينتمي النص؟ ّ

n.
co

 -4لخص مضمون النص محترما تقنية التلخيص .

ثانيا  :البن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء اللغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي  08 :نقاط

 -1صن األلفـات التاليـة إلـى الحقلـين الـداللين التـاليين":العزيمـة ،الهمـة ،باسـما  ،توقـع الخيـر  ،القـدرة ،
 -حقل التفاؤل

 -حقل التحدي.

ca
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التغلب  ،تطمح  ،سعيدا".
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 -2أعر إعرا مفردات لفظة "الحياة" في قوله :كل إنسان في هذه الحيـاة قـادر ،ولفظـة إذا فـي قولـه:

 -3ما نوع الصورة البيانية في قوله" :ووسع أُفقب" اشرحها ومبينا سر بالغتها.

 -4وظ الشاعر محسنا بديعيا بكثرة في الفقرة األولى حدده .مبينا أثره في المعنى.

انتهى الموضوع الثاني
صفحة  4من 4
3as.ency-education.com

en
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األولى(،تتطلب المانجو والتفاح) في الفقرة األخيرة.

y-

كمصباح الكهرباء إذا نُظ َ ولفظة زاعما في قوله :وال تقطب وجهب زاعما.
أعــر إعـرا جمــل مــا بــين وقوســين –( :إلــى حــد مــا )-الــواردة فــي الفقــرة األولــى(،أن تعــيم) فــي الفقــرة

العالمة

اإلجابة النموذجية للبكالوريا التجريبية في اللغة العربية للشعب العلمية 2018
الموضوع األول

مجزأة
ّ

أوال :البناء الفكري(  12نقاط)

01

 -1هوية الشاعر من خالل النص سوري ذلب أنه ذكر دمشق وهي عاصمة سوريا

المجموع
 12ن

s

االســتدالل بعبــارات مــن الــنص  :جئــتكم مــن الــوردة الدمشــقية  ،..البيــت الدمشــقي  ،النســاء 2×01

am

الشاميات  ،البيوت الدمشقية .

 -الهدف الذي يرمي إليه الشاعر من خـالل نصـه هـو االفتخـار بوطنـه والتغنـي بـه وتبـين مـد

/e
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عراقة هذا الوطن الذي ينتمي إليه .

01

 -2حمـل الــنص مبــادئ التعـاون والتكافــل والتــآزر بـين أبنــاء الشــعب الواجـد ويظهــر ذلــب فــي

m

المقطــع الثــاني حينمــا بــين أن أهــل دمشــق يســاندون بعضــهم الــبعض ويســلمون علــى بعضــهم

2×1

ويتزاورون وهنا يظهر مد توحد هذا الشعب وتعاونه فيما بينهم .

n.
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مالحظة :يُقبل أي توضيح يناسب ما جاء في المقطع الثاني .

 -3األديب إنسان يعيم ضـمن مجموعـة مـن البشـر يتبـادل معهـم التـأثر و التـأثير ويشـاركهم
الهموم والتطلعات".

ca
tio

 يسمى االديب الذي يشارك شـعبه هـومهم باألديـب الملتـزم ذلـب أنـه يعـالج المواضـيع التـي 2×01تهم شعبة ويطرح انشغاالتهم ويحاول ايصالها للعالم من آجل ايجاد حلول لها .

النزعــة المترتبــة عــن الت ـزام الشــاعر بقضــايا وطنــه هــي النزعــة الوطنيــة ألنــه يهــتم بقضــايا شــعبه
 -4نثر المقطع الثال ،من النص:
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ووطنه.

01

يراعــي المترشــح فــي النثــر :فكــرة المقطــع  ،ســالمة اللغــة والتركيــب  .المحافظــة علــى نمــط

قبــل ثالثــين عــام فــي بريطانيــا كنــت أعمــل دبلوماســيا وكــان أمــي ترســل لــي حزمــة مــن عشــبة
الطرخــون لكــن النــاس هنــاك ال تعــرف هــذه العشــبة فــأرادوا أن يعرفــوا ســرها فــأجبتهم أنهــم لــن

يفهمــوا حتــى ولــو شــرحت لهــم فهــذه العشــبة زينــة البســاتين الشــامية وأنــه لــو عرفهــا اديــبهم

03

en
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نموذج لالستئناس:

y-

المقطع.

شكسبير لكانت أعمالهم أفضل مما هي عليه .
ثانيا البناء اللغوي 08( :نقاط)
 -1تصني الكلمات إلى حقلين دالليين:
حقل األد  (:المتنبي  ،شكسبير  ،مسرحياته ).

0,5

حقل التراث واالصالة (:البيون الدمشقية  ،الفن المعماري  ،الشاميات  ،بساتين الشام)
 -2إعرا المفردات:

01
 08ن

عاما :تمييز منصو وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره
لو :جرف امتناع المتناع مبني على السكون ال محل له من اإلعرا

2×0,5

 -إعرا الجمل:

s

(تمد يدها للشرفة المقابلة) جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ كل

am

(.لكانت مسرحيّاته أفضل) جملة جوا الشرط غير الجازم ال محل لها من اإلعرا .

2×0,5

 -3الصورة البيانية:

/e
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الطرخون لغة :تشبيه بليغ حي ،شبع الطرخون باللغة فحذف األداة ووده الشبه
بالغته :تقريب الصورة إلى ذهن القارئ لتوضيع المعنى
 -نوع المجاز":البيوت الدمشقية تسلِّم على بعضها صباحا" مجاز مرسل

m

0,5
0,5

 -4وظ

n.
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عالقته :مكانية حي ،ذكر المكان وهي البيوت وقصد أهل البيوت
بالغته االيجاز في الكالم .

3×0,5

0,5

الشاعر مجموعة من الروابط التي ساهمت في اتساو وانسجام النص منها :
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الحروف :جروف الجر مثل من  ،في  ،الالم وحروف العط مثل الفاء والواو..
الضمائر:المنفصلة مثل هي  ،المتصلة مثل كم في جئتكم  ،هم في لهم ...
األسماء الموصولة :التي
ادوات الشرط مثل  :لو
مالحظة  :يكتفي المترشح بذكر ثالث قرائن.
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أسماء اإلشارة :مثل هذه

3×0,5
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y-

المجموع

20
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العالمة

اإلجابة النموذجية للبكالوريا التجريبية في اللغة العربية للشعب العلمية 2018
الموضوع الثاني

مجزأة
ّ

أوال :البناء الفكري(  12نقاط)
التوضيح بعبرات من النص :كل إنسان قادر على ان حياته فقيرة او غنية ...

0,5

 -2العامل الذي أرجعه الكاتب في تحديد حياة اإلنسان هو الوراثة والبيئة .

0,5

s

 -1الموضوع الذي يعالجه الكاتب في نصه هو القدرة على صناعة حياة أفضل

01

المجموع
 12ن

am

نعــم يمكــن التغلــب علــى هــذا العامــل حســب رأي الكاتــب الن إرادة اإلنســان وهمتــه وعزيمتــه تمكنــه مــن
التغلب على الوراثة والبيئة .

/e
x

0,5

نعـم اوافــق الكتـا فيمــا ذهــب إليـه ألن اإلرادة تصــنع المعجـزات فـال يمكــن ان تكــون الوراثـة والبيئــة عائقــا

01

m

فــي وجــه المجــد والطمــوح فــأي إنســان لديــه قــدرات يمكنــه توظيفهــا فــي العمــل الــذي يناســبه وال يمكــن ان
تكون للجينات الوراثية دخـل كبيـر فـي تعطيـل هـذا الطمـوح فـال يمكـن البـن الفقيـر مـثال أن يبقـى فقيـرا مثـل

n.
co

والده بل يمكنه أن يخرج عن هذا األمر بإرادته وذلب بالعمل

مالحظة :يجب ان يكون رأي المترشح مدعما بحجـج تبـين ان الوراثـة والبئـة ليسـا عـائقين فـي صـناعة حيـاة
أفضل.

 عدم اليأس وتأمل الخير في المستقبل االعتقاد بانب محمي بالعناية اإلالهية -توسيع األفق

4×0,25

ed
u

 -عدم التعلل بالظروف

ca
tio

 -3ضمن الكاتب نصه مجموعة من النصائح منها:

 نعــم هــذه النصــائح تخــدم واقعــي ألنهــا تبــين ان هــذه الحيــاة ليســت لغيرنــا فقــط بــل كلنــا نملــب نفــسالحظوت فيها وعلينا تغير نظرتنا المتشائمة للحياة حتى نتمكن من صناعة حياة أفضل
 -النمط لغالب على النص هو النمط التفسيري يتخلله الحجاج ومن خصائصه:

en
c

طرح قضية  /استخدام ادوات التوكيد والشرط إن وإذا  /االعتماد على الشرح والتحليل ..

y-

مالحظة :تحتسب أي إجابة عبر فيها المترشح عن واقعه ومناسبة هذه النصائح له.

01

مالحظة :يكتفي المترشح بذكر مؤشرين فقط تحتسـب نقطـة واحـدة لمـن ذكـر الـنمط الحجـاجي بشـرط ان 3×0,5
تكون خصائصه صحيحة

 ينتمي النص إلى فن المقالوهو عبارة عن قطة نثرية محدودة الطول تعالج موضوعا ما
نوعه :إجتماعي
من خصائصه:
 االعتماد على المنهجية مقدمة عرض خاتمة3as.ency-education.com

0,25
0,5
0,25

2×0,5

 تسلسل األفكار الدقة والوضوح سهولة اللغةيكتفي المترشح بذكر خاصيتين فقط
 -4التلخيص:

s

المحافظة على مضمون النص

سالمة اللغة والتركيب

am

03

االعتماد على األسلو الخاص.
ثانيا البناء اللغوي 08( :نقاط)

/e
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 -1تصني األلفات إلى حقلين دالليين:

01

حقل التفاؤل (باسما  ،توقع الخير  ،سعيدا  ،تطمح)

01

 -2إعرا المفردات:

m

حقل التحدي( العزيمة  ،الهمة  ،القدرة  ،التغلب)

n.
co

الحياة :بدل من اسم اإلشارة مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره
إذا :ظرف لما يسـتقبل مـن الـزمن متضـمن معنـى الشـرط متعلـق بجوبـه مبنـي علـى السـكون فـي مجـل نصـب
مفعول فيه وهو مضاف
 إعرا الجمل:(– إلى حد ما )-جملة اعتراضية ال محل لها من اإلعرا
(أن تعيم) جملة مصدرية في محل نصب مفعول به

تتطلب المانجو والتفاح)جملة صلة الموصول ال محل لها من اإلعرا .
 -3الصورة البيانية:

3×0,5
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زاعما :حال منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة على آخره

3×0,5

 08ن

y-

ووسع أُفقـب :شـبه األفـق بشـيء يمكـن توسـعته فحـذف المشـبه بـه وتـرك قرينـة تـدل عليـه وهـي الفعـل وسـع 3×0,5
على سبيل االستعارة المكنية
0,5
بالغتها :تشخيص المعنوي في صورة محسوسة

en
c

الكش عن التشبيه المخفي

 -4المحسن البديعي الذي وظفه الكاتـب بكثـرة فـي الفقـرة األولـى هـو الطبـاو مثـل  :فقيـرة /غنيـة ،خصـبة 2×0,5
/مجدبة /سعيدة  /شقية  ،باسمة/عابسة
أثرها في المعنى زيادة النص جمال واضفاء عليه رنة موسيقية تلفت االنتباه.
مالحظة :يكتفي المترشح بذكر مثال واحد عن الطباو .

المجموع

3as.ency-education.com
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