
 

ميقراطیة الشعبیة  ریة ا   امجلهوریة اجلزا
ریة الرتبیة لوالیة البورة                                                 رج أخریص                     مد   نویة بداوي محمد 

ة                                                       ان شهادة الباكلور التجری   2016دورة: ماي                    ام
  سفة ل آداب وف الشعبة : 

بار يف مادة :  لغة العربیة وآداهبا                                           اخ ات ونصف 04املدة :                  ا   سا
ني التالیني : د املوضو   ىل املرتحش أن خيتار أ

  :املوضوع األول 
اين  النص : زار ق   "386 -377من كتاب األعامل السیاسیة الاكم ص "                             یقول 

)1(  
   يتصدیق،  التارخي هذا هو

ري ما تعلیْق     من 
  رهْ املعط عن سريتنا  ّلك ما قرأِت و 

 َ   ..مٍ رَ من ك
  وجندٍة..
  وخنوٍة..

  و عند املقدرة...فْ والعَ 
 َ س سوى ت ْ ل ْق ل   .. ف

   ه من قصص الشهامهْ تِ عْ ما َمسَ  ولكّ 
امت    وعن جسا 
  ... وعن حاك عنرتهْ 

ه يف  یبَق مل     املفكرهْ يشء م
  عن حروبنا املظفره ّلك ما مسعتِ و 

  ّر ..ـوك
  ّر ..ــوف

  ه ..رَ وأرضنا احملر 
س ْق  سوى ل   ...تلف

)2(  
  هذا هو التارخي  صدیقيت 

ذ أن تويف  حن م     الرسولُ ف
ازهْ  رون يف ج   ...سا

ذ مرصع احلسني ،   وحنن م

ازْه... رون يف ج    سا
َ وحنن ، من یوم ختامصْ    ا ن

ان    ىل الب
سوان ..   وال

ظةٍ     والغلامن.. يف غر

از    !..هْ موىت ، ولكن ما هلم ج
)3(  

  تثقي ، مبا روى التارُخي  صدیقيتال 
صفه هلوسة ..    ف
  ونصفه خطابة ..

 ٌ س هلم طفو    أطفالنا ، ل
س هبا حسابة    سامؤ ، ل

ة اخللیفه   ساؤ .. مازلن يف ثال
ا ..  شقون وردة الكآبة(ُعشاق   ..)ست

  ابنا ، حياولون القفز اكلفرئان .. من مصیدة الرقابة كتّ 
)4(  
َ شقراُء تقول يل ساحئة    سا :ْ رَ من ف

ان شاهدُت (مك أمجل ما بالدُ     )من ب
كٌ    .. فاملاء فهيا ضا

كٌ وروال   .. د فهيا ضا
  ..والیامسني عندمك ،ان.م والرُ واخلوخ .. 

ىل احلیطان ...   ميشط الشعر 
ف يف بالدمك ..   فك

ك اإلسان ؟؟         الیض
ة من    4إىل  1صف



  

  األسئ :

ــــــــــــــــــــاء الفكــــــــــــــــري :  أوال :  نقاط  10الب

ي تطرق إلیه الشاعر يف هذا النص ؟  وضوع املما  - 1   ا

رخينا ملفق - 2 الل التطرق إىل هذا املوضوع   ماو   ؟ املاذا اعترب الشاعر  ريم إلیه الشاعر من  ي    ؟ ا

الم یدل ذ ؟ ما  - 3 ىل نفسیة الشاعر ؟ و ر هذا املوضوع    أ

س هبا حسابة مبا تو العبارات التالیة :  - 4 س هلم طفو ، سامؤ ل   أطفالنا ل

طة – 5 امت ، عنرتة ،  الرسول ، غر ال اليت حتملها الرموز التالیة :    ما ا

ر مؤرشن - 6 ىل النص ؟ اذ منط الغالب  متثیل  ما ا    مع ا

  انرث املقطع األول بأسلوبك اخلاص  - 7

لغــــــــــــــــــوي :   ـــــــــــــــــــاء ا    نقاط 06نیا : الب

لعرب  من النص  استخرج  - 1 ىل الواقع  املزرى   ا    األلفاظ ا

شقون وردة  ،یبق . وما بني قوسني إعراب مجل : صدیقيت أعرب ما حتته خط يف النص إعراب مفردات : - 2 ست
ان .الكآبة   ، شاهدت من ب

ان  دد املسند واملسند إلیه يف العبارة التالیة :  - 3 ىل الب س ختاْمصنا    وهاته مفرده. مجعي. استخرج من النص امس 

نا رس بالغهتا بیانیة ال صورة ال بّني نوع - 4 ىل احلیطانوالرمان.واخلوخ .. :  ف یيل م    ..والیامسني عندمك  ميشط الشعر 

       ّ   . ابنا  حياولون القفز اكلفرئانكت

ینا ما - 5 لیه من تغیري  قطع السطر األول من القصیدة ومس حبره م   طرأ 

  نقاط 04لثا: التقــــــــــــــــومي النقـــــــــــــــــــدي : 

ُعرف  أما دا حىت اكد لك شاعر ی دة فإن الشعراء املعارصن قد بذلوا  لور يف لكمة وا ي ی لرمز ا ف خيتص 
اب املدريس ص رمزه.   )174(من الك

  ؟ما الغایة من توظیف الرمز يف القصیدة احلدیثة  - 

  ما الفرق بني قصیدة التفعی والقصیدة العمودیة ؟ - 

ة    4من  2صف



  
  الثاين  املوضوع

  النص: 
هي أن اجلزائر وطن بربري قبل االسالم تغطيتها ... هذه  النقطة اليت تعرب عن نفسها وتسفه كل من يريد 

يضم مجاهري القبائل الرببرية وأصوهلا األوىل ، ووطن عريب إسالمي منذ دخله اإلسالم يصحب ترمجانه األصيل 
هذا الوطن من صبغة إىل صبغة ، من صيغة جنسية ليس معها  انتقل قرنا وهو اللسان العريب ، فمنذ ثالثة عشر

ما يعصمها من األلوان الروحية إىل صبغة جنسية معها ما حيميها من االحنالل والتقلب وهي العروبة املعتصمة 
وهاتان الصيغتان ، ومن السفه لو ادعى  الطورانباإلسالم ، وليس هلا يف النظر التارخيي الصحيح إال هذان 

ا صارت بذلك رومانية إال بضرب من التوسع يف التعبري والتساهل يف االطالق أالرومان الذين ملكوها قرنا 
ألا ليست رومانية بالطبع ، ولو كانت كذلك  مدحوريناالصطالحي ، وقد لبثوا فيها قرونا مث خرجوا منها 

جوا منها إال إذا صح أن االنسان خيرج من جلده ، ومن أسفه السفه دعوى جمانني ملا صح أن يقال إم خر
السياسة من الفرنسيني أا قطعة من فرنسا ، وإذا حكم الواقع بأن دعوى الرومان سفيهة ودعوى الفرنسيني 

ة على ألسنة خريجمنونة ، حكم مبا هو فوق السفه واجلنون على فكرة ثالثة خاطئة كاذبة راجت يف السنني األ
قوم حياولون أن يغيروا أوضاع اهللا وأوضاع خلقه بكالم يقولونه ، هذه الفكرة هي أن اجلزائر ليست وطنا 

وطان القائمة على خصائصها الطبيعية ومـدلوالا  موجودا ، وامنا هي وطن يتكون ... كأم يفسرون األ
تكون املعادن يف مئات السنني أو يف آالفها ، ولو صح العرقية باملعاين اجليولوجية ، فهي تتكون على حنو مما ت

رض ،وليت شعري ماذا تكون اجلزائر إن مل تكن وطنا ، ماذا رأيهم هذا ملا صح أن يوجد وطن على ظهر األ
لتكوينه ثالثة عشر قرنا يف نظرهم ؟ تراهم يقدرون من الزمن لتمام تكونيه بعد أن مل تكف  

بكلمتهم هذه على حقيقتهم الكاملة ، وهي أم يكفرون باحلقائق والسنن وأم لو )دلّوا (إن هؤالء القوم 
ن إكما  مسخت حقائقه يف عقوهلم ، إن معىن قـوهلم  )ملسخوا حمسوساته (انبسطت أيديهم يف الكون 

ة اجلزائر وطن يتكون وليس وطنا سويا أنه ال وطن يف أذهام ، ولكنهم خافوا جلبه بالتكذيب فنزلوا درج
وأبقوا للوطن شئيا من معناه تعمية وسترا على شيء يف أذهام ، ومن عاش مخسني سنة آتية وسألتهم هل مت 

إىل املعىن الذي يريدونه لكلمة الوطن . التكوين ؟ جييبونه بأنه يف طور التكوين مادام مل ينته  
  379-378ص 4يمي جآثار البشري االبراه                                               

  
ة    4من  3صف



  

 :   األسئ

ــــــــــــــــــــاء الفكــــــــــــــــري :    نقاط  10أوال : الب

  ؟ یة اليت یعاجلها الاكتب يف هذا النص ض ما الق  - 1

لهي -  2 عوة ؟ ویف رد  ر مايه هاته ا   ؟الاكتبا ادعى الرومان والفرسني دعوى حبق اجلزا

اب مهنا مايه الفكرة - 3 رية ؟ وما موقف الك   ؟اليت راجت يف السنوات األ

ه  واملدافع  - 4   یعرف ذ يف األدب ؟ وحض مب ،عهنا یعترب األدیب لسان أم

اصیتني من خصائصه  - 5 ه ؟ مربزا  دد نو متي النص ؟  ی متثیل من النصإىل أي نوع من أنواع النرث    مع ا

ر  - 6 متي النص ؟ اذ ی   مؤرشن من مؤرشاتهإىل  أي منط 

یة التلخیص  - 7   خلص مضمون النص حمرتما تق

لغــــــــــــــــــوي :  ـــــــــــــــــــاء ا   نقاط 06نیا : الب

ء صاستخرج من الن  - 1 ن ىل حقل  ا     اللكامت ا

  ما الفرق بني لو و لوال  الرشطیتني  - 2

ن : الطوران  أعرب ما حتته خط يف النص إعراب مفردات - 3 ، ملسخوا دلو. وما بني قوسني إعراب مجل : مدحور
  حمسوساته .

ینا  - 4 ى امجلوع م هت ىل صیغ م ینا  وزنه ،   استخرج من النص مجعا  ب وامس مجع م   الس

  صبغة إىل صبغة منانتقل هذا الوطن  قرنافمنذ ثالثة عشر  دد معاين مایيل : حرف اجلر "من"يف قو :  - 5
م يفسرون كأخرجوا منها مدحورين ، "كأن " يف قوله  مثحرف العطف "مث" يف قوله : وقد لبثوا فيها قرونا 

إم خرجوا  : ، "إذا " يف قولهاألوطان القائمة على خصائصها الطبيعية ومدلوالا العرقية باملعاين اجليولوجية
  .االنسان خيرج من جلده صح أنإذا منها إال 

  ،"انبسطت أيديهم يف الكون"هذه النقطة اليت تعرب عن نفسها " مانوع الصورة البيانية يف قول الكاتب : - 6
  نقاط  04لثا: التقــــــــــــــــومي النقـــــــــــــــــــدي : 

 أهم ما و ؟ هي ما)  البحتري و متام أيب مدرسة(  أدبية  ملدرسة امتداد اإلبراهيمي البشري حممد  أسلوب يعد - 1
         ؟ النص تضمنها اليت خصائصها

  .علّل ؟ النص هذا تدرج مرحلة أي ضمن.  ملحوظا تطورا عرف نثري فن ىلإ االبراهيمي البشري نص ينتمي- 2
ة       4من  4صف



  
                 

  



شعبة آداب وفلسفة يف اللغة العربية 2016عناصر اإلجابة لبكالوراي التجريبية  العالمة  
 حماور املوضوع املوضوع الثاين

 جمّزأة اجملموع
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0,5×2  
 
 

0,5×2  
 
 

0,5×2  
 

0,5×3  
 
 

0,5×3  
 
03 

عريب قبل وبعد القضية اليت يعاجلها الكاتب يف ىذ النص ىي : أن اجلزائر وطن بربري اسالمي  -1
 اإلسالم .

الدعوة اليت ادعاىا الرومان والفرنسيون ىي أن اجلزائر قطعة منهم وذلك لطول املدة اليت مكثوىا يف  -2
اجلزائر ، وقد رد الكاتب عليهم ببطالن ادعائهم ألهنا لو كانت كما يدعون ملا خرجوا منها مذلولٌن 

 مدحورين ...
 الخًنة ىي أن اجلزائر ليست وطنا موجودا وإمنا ىي وطن يتكون الفكرة اليت راجت يف السنوات ا -3
موقف الكاتب من ىذه الفكرة ىو الرفض ألنو لو صح ىذا االدعاء ملا وجد وطن على ىذه األرض  

 فاجلزائر وطن كامل متكون منذ ثالثة عشر قران ...
هتم األمة واجملتمع والدفاع عنها يعرف ذلك ابألدب امللتزم ، فااللتزام ىو التعبًن عن القضااي اليت  -4

 . وحماولة اجياد حلول هلا 
على منهجية املقال )  االعتمادينتمي النص إىل فن املقال ،نوعو مقال سياسي ، من خصائصو :  -5

 مقدمة ، عرض ، خامتة ( ، وحدة املوضوع ، تسلسل االفكار ودقتها ، بساطة اللغة ...
 يكتفي املرتشح بذكر خاصيتٌن .

 منط النص تفسًني / من خصائصو :  حتديد موضوع القضية ،استخدام أساليب التأكيد والنفي -6
 يكمن ذكر خصائص أخرى موجودة يف النص .

 التلخيص : مراعاة حجم النص وخطوات التقنية ، سالمة اللغة ، التقيد ابملضمون     -7
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0,25×6  

الدالة على حقل االنتماء ىي : الوطن الرببري ، القبائل الرببرية ، الوطن العريب، اللسان الكلمات  -1
 العريب .

االعراب :  -2  
مثىن  ألنوالطوران : بدل مرفوع وعالمة رفعو االلف   

مجع مذكر سامل ألنومدحورين : حال منصوب وعالمة نصبو الياء   
ل : دلو : مجلة فعلية يف حمل رفع خرب إن حمل اجلم  

 ملسخوا حمسوساتو : مجلة حواب الشرط ألداة شرط غًن جازمة  ال حمل هلا من االعراب
حقائق على وزن فعائل  قبائل، اجلموع:صيغ منتهى  -3  
قوم ألنو ال ميلك مفردا من لفظو مجع:اسم    
الشرطية  ، إذا :ابتداء الغاية  ، مث : الرتتيب والرتاخي ، كأن : التشبيو  من : معاين: -4  
الذي  ابإلنسانالصور البيانية : ىذه النقطة تعرب عن نفسها : استعارة مكنية حيث شبو النقطة  -5

يفصح عما يف داخلو من كالم فحذف املشبو وترك قرينة تدل عليو وىي تعرب أثرىا تصوير املعنوي يف 
بالغتو االجياز وتقوية سببية فاليد سبب يف االنبساط أيديهم : جماز مرسل عالقتو  انبسطت،  احملسوس
 املعىن .

 
 
 
 
 
 

البناء اللغوي 
 والفين
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0,5×3  
 
 
 

02,5 

خصائص املدرسة األدبية اليت ينتمي إليها البشًن االبراىيمي ) مدرسة الصنعة اللفظية (  -1  
االعتماد على  القدمي،من املعجم  مصطلحاتتوظيف  البديعية،توظيف الصور البيانية واحملسنات  

 االقتباس والتضمٌن ..
ينتمي نص البشًن االبراىيمي إىل فن املقال الذي عرف مرحلتٌن مها العناية ابإلنشاء أكثر من العناية  -2

ىي املرحلة  أكثر من االنشاء واملرحلة اليت ينتمي إليها نص البشًن االبراىيمي ابملعاينابملعاين ، مث العناية 
عىن الن الكاتب من أصحاب مدرسة الصنعة االوىل وىي املرحلة اليت عين فيها ابإلنشاء على حساب امل

 اللفظية اليت هتتم بتوظيف الصور البيانية واحملسنات البديعية . 

 التقومي النقدي

  اجملموع 20
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