
 

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
   حممد برج أخريص   بداوي ةثانوي                          مديرية التربية لوالية البويرة                        

  2017دورة: ماي                                 امتحان شهادة البكالوريا التجريبية                       
   علوم جتريبية + تقين رياضي + تسيري واقتصاد  الشعبة :

   سا  02املدة :                 اللغة العربية وآداا                                            اختبار يف مادة : 
  على املترشح أن خيتار أحد املوضوعني التاليني :

  املوضوع األول 
  م يف مهرجان " شباب اجلزائر". 1960سنة   "زكريامفدي "قصيدة ألقاها  :النص 

ــؤدد   ( -1 ــال والس ــو الع ــعدا حن ص(  

  يـــا شـــباب اليـــوم أبطـــال الغـــد   

    
ــدا  -2 ــاء ،و غـ ــوم رجـ ــتم اليـ   أنـ

ــد       ــرح األبـ ــان صـ ــتم أركـ   أنـ

    
ــا   -3 ــق البق ــزم ، لتحقي ــدقوا الع   فاص

ــد       ــى اتهـ ــف علـ ــا وقْـ   فالبقـ

    
ــادةً    -4 ــوا س ــم ، تعيش ــوا العل   واطلب

ــد األدب    ــالفكر جمــ ــنعوا بــ   واصــ

    
ــرأي ،  -5 ــوا الـ ــدمتم إذاوامجعـ   أقـ

ــدي جهــود املفــرد        ــا عســى جت   م

    
ــائرٍ   -6 ــعب ثـ ــاد شـ ــتم أكبـ   أنـ

ــار(    ــام بالنـ ــرد  )قـ ــدي، يـ   املعتـ

    
ــاؤه   -7 ــه أبنــ ــعبا عقــ   إنّ شــ

ــد    ــه مل يلـــ ــاه... ليتـــ   ويلتـــ

    
ــامكم  -8 ــورة يف أقسـ ــاذكروا الثـ   فـ

ــوغى     ــاحات الــ ــدإن ســ   كاملعهــ

    
  واقـــرأوا فيهـــا كتـــاب الشـــهدا -9

ــدي     ــي اهللا يف معتقــ ــو وحــ   فهــ

    
  واذكــرا شــعبا علــى أشــالئه    -10

ــدي      ــا يفتـ ــوق املنايـ ــام يف سـ   قـ

    
11-   ــه ــزى دمـ ــل يتنـ ــن قتيـ   مـ

  وســـــجني وشـــــريد مبعـــــد   

    
ــد  -12 ــه بيـ ــزة فيـ ــاكتبوا العـ   فـ

  وارفعــــوا فيــــه الرايــــة بيــــد   

    
  شرح املفردات:

  صلها الشهداء حذفت اهلمزة لضرورة شعريةأ:  الشهدا: املعركة ، الوغىاد والشرف ،   السؤدد:
  : يتدفق.يتنزى،

  4من  1صفحة 
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  األسئلة :
 نقطة  12أوال : البنــــاء الفكـــــري : 

اطب يف النص ؟ وما حفوى اخلطاب ؟  -1 لل.من ا   وهل ميكن تصنیف الشاعر ادیب ملزتم؟ 

اطب يف النصفمي متثلت  -2 لم ر أربعا مهنا وصا الشاعر  لبعد التارخيي ؟اذ   ؟ ومل ربط الشاعر نصه 

متثیل من النص. -3 ر مؤرشن  مع ا منط السائد يف النص؟ اذ   ما ا

رية من  -4   . 12إىل  9انرث األبیات األربعة األ

  نقاط 08ثانيا : البنــــاء اللغـــــوي : 
  .األلفاظ التالیة:( أدب ، أقساممك ، كتاب ، اقرأوا) يف أي حقل داليل تصنف -1

ىل الثورة . - ا    استخرج من النص األلفاظ ا

ت السادس -2 ت اخلامس ولفظة املعتدي الواردة يف الب   .أعرب إعراب مفردات لفظة: إذا الواردة يف الب

ت األ الواردة يف ( صعدا حنو العال والسؤدد)أعرب ما بني قوسني إعراب مجل: - لنار) الواردة يف  (ول، صدر الب قام 
ت السادس .   جعز الب

ائده ودوره يف النص.  ما الضمري األكرث حضورا -3 دده وبّني    يف النص؟ 

ینا رس بالغهتا " أنمت أراكن رصح األبد" -4 ا م   .يف العبارة اآلتیة صورة بیانیة وارش

                                                             
  
  
  

  انتهى املوضوع األول                                                                
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  املوضوع الثاين :

  النص:
العربية _ وال شك أا مسألة رددت اجلرائد واالت الشكوى من ضعف الطلبة وخرجيي اجلامعة يف اللغة 

ال يصح أن متر من غري أن يتداوهلا الكتاب بالشرح والتعليل ، ويقلبوها على وجوهها املختلفة ، حىت يصلوا 
  إىل عالج حاسم .

أما إن الطلبة ضعاف جدا يف اللغة العربية فأمر ال حيتاج إىل برهان، فأكثرهم ال حيسن أن يكتب أسطرا وال 
غري حلن فظيع يكاد يكون بعدد الكلمات اليت يكتبها أو يقروها ، وهم إذا خطبوا أو قرأوا  يقرأ أسطرا من

أو كتبوا أو أدوا امتحانا (رأيت ومسعت ما يثري العجب) ويبعث األسف ، أما أن الضعف يف اللغة العربية 
د ، والضعف فيها ضعف نكبة على البالد فذلك أيضا أمر يف منتهى الوضوح ، ال ألن اللغة العربية لغة بال

جنبية يف القومية فقط، بل ألا اللغة اليت يعتمد عليها مجهور األمة يف ثقافتهم وتكون عقليتهم ، فاللغة األ
اليت يتعلمها طالب املدارس الثانوية والعالية ليست هي عماد الثقافة للبالد وليست هي اليت تكون أكرب جزء 

ا كله اللغة العربية اليت نتعلمها يف الكتاتيب ورياض االطفال . وبعد فماهي يف عقليتنا ، إمنا الذي يقوم ذ
  سباب اليت نشا عنها هذا الضعف؟.األ

سباب (ترجع ) إىل أمور ثالثة: طبيعة اللغة العربية نفسها ، واملعلم الذي يعلمها ،واملكتبـة  عندي أن األ
  العربية.

أو الفرنسية ويكفي للتدليل على  اإلجنليزيةقيست _ مثال باللغة فأما طبيعة اللغة العربية فهي صعبة عسرة إذا 
فإذا وصلنا إىل املعلم فقد وصلنا إىل نقطة شائكة ، معربة ، صعوبتها ذكر بعض عوارضها فهي مثال لغة 
ن أمور العامة إىل مسائل شخصية ،فهل يسمح يل املعلمون بذلك ألننا اعتدنا دائما أن ننقل النقد يف األ

مؤكدا بأن جزءا كبريا من ضعف اللغة العربية يرجع اليهم ، ولست أنكر أن منهم أفذاذا  القولصارحهم أ
نابغني يصح أن يكونوا املثل الذي ننشده ، لكن املنطق أن يكون حكمنا على الكثري الشائع ال على القليل 

  النادر. 
  308-307ص  -بتصرف -2اطر جمن كتاب فيض اخل  "أمحد مني"                              
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  األسئلة : 

  نقطة 12أوال : البنــــاء الفكـــري : 

  ؟وما عالقتها باتمعات العربية ؟ النصا القضية اليت طرحها الكاتب يف هذ ما - 1
 الذي السبب هو ماو ؟ العربية للغة يف طلبتنا ضعف عن الكاتب أوردها اليت األسباب ماهي - 2

  ؟ وملاذا ؟ شائكة نقطة الكاتب اعتربه
ما النمط الذي اعتمد عليه وعرفه؟ اذكر خاصيتني له ؟ نثري تصنف النص ؟  فنإىل أي  - 3

  الكاتب يف هذا النص ؟ اذكر مؤشرين له.
  خلص الفقرة الثانية من النص. - 4
  

  نقاط  08ثانيا : البنــــاء اللغـــوي : 
بة ، املعمل ، الطلبة: التالیة األلفاظ تصنف داليل حقل أي إىل - 1    .املدارس ، اجلامعة ، املك

"عراب مفردات لفظة: إأعرب  - 2  م القول". أو خطبوا إذا ومه إذا يف قو " أصار   قرأوا" ولفظة القول يف قو

الواردة يف  ) رجع(الواردة يف الفقرة الثانیة ،  )العجب یثري ما ومسعت رأیت(أعرب إعراب مجل ما بني قوسني:  - 

  الفقرة الثالثة.

ل  مبثال من النص.ما نوع األ - 3   سلوب البالغي الغالب يف النص؟ ملاذا ؟ م

لغة يف الضعف أن أما: "قو يف البیانیة الصورة نوع ما - 4 ة العربیة ا ا" البالد ىل ك ینا ارش   .بالغهتا رس م

  

  

ى املوضوع الثاين   هت   ا

ة    4من  4صف
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الشعب العلميةفي اللغة العربية  2017بكالوريا التجريبية لعناصر اإلجابة ل العالمة  
األولالموضوع   مجّزأة المجموع 
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ن03  

  أوال: البناء الفكري:
  المخاطب في النص هو الشباب الجزائري -1

فحوى الخطاب يتمثل في مجموعة من النصائح التي قدمها الشاعر للشباب الجزائري 
ويبين لهم أنهم جيل المستقبل ورجاء الوطن ويذكرهم بشهداء الثورة طالبا منهم 

  .االقتداء بهم 
الج موضوعا وطنيا نعم يمكن تصنيف الشاعر مفدي زكريا أديبا ملتزما ذلك انهم ع 

  .تمثل في تذكير الشباب بتاريخهم المجيد 
  تمثلت وصايا الشاعر في:  -2
  العزمية الصادقة -
  طلب العلم  -
  التوحد في الرأي -
  تذكر الثورة  -
  قراءة سيرة الشهداء -
  كتابة العزة ورفع راية الوطن  -

  مالحظة: يكتفي المترشح بذكر أربعة وصايا .
ربط الشاعر نصه بالبعد التاريخي حتى يقتدي الشباب بأبطال الثورة وتكون لهم  وقد

  منهجا يسيرون عليها 
) ومن خصائصه : توظيف النمط السائد في النص هو النمط االيعازي ( األمري -3

  أفعال األمر مثل ( اصدقوا اطلبوا ..)
، صمير المستتر مثل  ضمائر المخاطب المنفصل أنتم  المتصلة مثل الواو ( اكتبوا )

  اذكرا ، االعتماد على االسلوب التوجيهي المباشر ..
  مالحظة يكتفي المترشح بذكر خاصيتين للنمط

  مراعاة مضمون االبيات وسالمة اللغة والتركيب 12إلى  8نثر األبيات من  -4
  نموذج لالستئناس:

عليكم بذكر ثورتم في أقسامكم لما شهدته من تضحية واقرأوا سيرة شهدائكم فهي  
كالوحي بالنسبة لي  تذكروا شعبا قدم نسفه من اجل الوطن فكم من قتيل تدفق دمه 

  فاكتبوا عزتكم وارفعوا رايتكم على هذه االرض ومن من سجين الق العذاب من اجله 
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 ثانيا: البناء اللغوي
الحقل الداللي للكلمات هو التعليم  -1  

أربعة كلمات تدل على الثورة:( ثائر ، ساحات الوغى ، الثورة ، الشهدا ، المنية ، دم 
 (.. 

 يكتفي المترشح بذكر اربعة ألفاظ 
اإلعراب: -2  

 اعراب المفردات:
  ىإذا: ظرف لما يستقبل من الزمن متضمن معنى الشرط متعلق بجوابه مبني عل

في محل نصب مفعول فيه وهو مضاف. نالسكو   
المعتدي: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها 

 الثقل 
مالحظة: تحتسب للمترشح إذا قال منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره الن الفتحة 

 تظهر بدون ثقل على الياء على اجماع اهل النحو.
 محل الجمل التي بين قوسين:

 ( صعد نحو العال والسؤدد) جملة ابتدائية ال محل لها من االعرب
 ( قال بالنار) جملة فعلية في محل جر صفة 

الضمير األكثر حضورا في النص هو ضمير المخاطب انتم ويعود على الشباب  -3
الجزائري ويتمثل دوره في تجنب التكرار والربط بين االبيات للمحافظة على انسجام 

 النص.
لصورة البيانية:ا -4  

انتم أركان صرح األبد: تشبيه بليغ حيث شبه شباب الجزائر بانهم كأركان البالد 
 وعمادها فحذف األداة ووجه الشبه 

 بالغتها: تقريب الصورة إلى ذهن القارئ لتوضيح المعنى.
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الشعب العلميةفي اللغة العربية  2017بكالوريا التجريبية لعناصر اإلجابة ل العالمة  
 مجّزأة المجموع الموضوع الثاني
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  أوال: البناء الفكري:
  وأسبابه،الكاتب في هذا النص هي ضعف الطلبة في اللغة العربية  القضية التي يطرحها -1
تمثل جزءا من هويتهم بل هي الموروث الثقافي الذي  أنهاوتكمن عالقتها بالمجتمعات العربية  -

  يعتز به العرب .
   األسباب التي أوردها الكتاب عن ضعف اللغة العربية هي :  -2
  طبيعة اللغة العربية نفسها -
  لم الذي يعلمها والمع -
  والمكتبة العربية -
والسبب الذي اعتبره الكتاب نقطة شاكة هو المعلم الذي ارجع له الكاتب هذا الضعف الن النقد  

  في العادة يرد إلى مسائل شخصية والمعلم أيضا يتحمل المسؤولية الكبيرة في هذا الضعف .
  ي النص إلى فن المقال االجتماعي تمين -3
  وهو عبارة عن قطعة نثرية محدودة الطول تعالج موضوعا ما   
  ألفكار وتسلسلها ، بساطة اللغة.من خصائصه: االعتماد على منهجية مقدمة عرض خاتمة ، دقة ا 

  ظة يكتفي المترشح بذكر خاصيتين للمقال .حمال
ثلت في أسباب النمط الذي اعتمد عليه الكاتب هو النمط التفسيري ومن خصائصه : طرح قضية تم

  التفصيل والتوكيد... أداوتضعف الطلبة في اللغة العربية ، االعتماد على الشرح والتحليل ، 
  تفي المترشح بذكر مؤشرين كمالحظة : ي

  التلخيص: مراعة المضمون ، سالمة اللغة والتركيب  -4
  نموذج لالستئناس:

إلى برهان وهذا جلي في عدم قدرتهم على الكتابة والقراءة  إن ضعف الطلبة في اللغة العربية اليحتاج
اللغة التي يعتمد عليها الناس  ألنهاعلى البالد   كالنكبةدون اللحن فيها وهذا ماجعل هذا الضعف  

  في تكوين أنفسهم وعقلياتهم .
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 ثانيا: البناء اللغوي:
هو حقل التعليم أو التدريس األلفاظالحقل الذي تنتمي إليه  -1  
االعراب -2  
اعراب المفردات: -  

إذا : ظرف لما يستقبل من الزمن متضمن معنى الشرط خافض لشرطه متعلق بجوابه مبني على 
 السكون في محل نصب مفعول فيه وهو ومضاف .
الظاهرة على آخرهالقول: مفعول به ثاني منصوب وعالمة نصبه الفتحة   

محل الجمل التي بين قوسين من اإلعراب: -  
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معطوفة على جملة ليس لها محل من اإلعراب ( معطوفة على جملة  جملة العجب) يثير ما (سمعت
 جواب الشرط الغير جازم)

 (ترجع) جملة فعلية في محل رفع خبر أن
الطالب الجملة التي عطفت  مالحظة تحتسب في الجملة االولى االجابة صحيحة في حال لم يذكر

 عليها
ألنه يناسب طبيعة النمط التفسيري  برياألسلوب البالغي الغالب في النص هو األسلوب الخ -3

فالكاتب في صدد اإلخبار بأسباب ضعف اللغة العربية لدى الطلبة مثل   أما إن الطلبة ضعاف جدا 
  يحسن أن يكتب أسطرا...في اللغة العربية فأمر ال يحتاج إلى برهان ،  فأكثرهم ال

 مالحظة تقبل أي جملة خبرية من النص 
الصورة البيانية: -4  
تشبيه بليغ حيث شبه ضعف اللغة العربية بالنكبة  البالد" على نكبة العربية اللغة في الضعف نإ أما

 فحذف األداة ووجه الشبه 
 بالغتها تقريب الصورة إلى ذهن القارئ لتوضيح المعنى وتقويته .
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