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يمقراطيّة الّشعبّية  الجمهورّية الجزائرّية الدِّّ

                                                   ربّية لوالية المسيلةمديرّية الت  

                                                                 -امجد ل -ثانويّة المجاهد بن البار المسعود

بيعي ة                          علوم تجريبي ة، رياضيات، تسيير واقتصادالّشعبة:                   2020دورة: البكالوريا الر 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

بيعيَّة( في ماّدة اللّغة العربّية وآدابها الثَّاني اختبار الثاّلثيّ   ساعتانالُمد ة:                         )البكالوريا الرَّ
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:  على المترّشِّ

ل  الموضوع األوَّ

 النّّص: 
ليب األحمرِّ                                       هل لكل ِّ النَّاس في كل ِّ مكانِّ   في دكاكين الصَّ

 حرموني من أراجيح النَّهار  وأماني                                           خبًزاأْذُرعٌ تْطلُُع 

 رونشيًدا وطنيًّا؟                                               عجنوا بالوحل خبزي ورموشي بالغبا

َيانِّ                                  أخذوا من ِّي حصاني الخشبي    فلماذا يا أبي نأكل ُغْصَن السَّْندِّ

 ونغن ِّي خلسة شعًرا شجيًّا؟                                          جعلوني أحمل اللَّيلةَ عام

رني في لحظٍة جدول نار؟ يا أبي! نحن بخير وأمانِّ                                       آه من فج 

!                                      آه من يسلبني طبع الحمام ليب األحمرِّ  بين أحضان الصَّ

! ليب األحمرِّ  عندما تُفرغ أكياُس الطحينِّ                                        تحت أعالم الصَّ

 مالحظة على األغنية                            يصبح البدُر رغيفًا في عيوني             

 فلماذا يا أبي بعَت زغاريدي وديني                               أخذوا منك الحصان الخشبي  

 بفُتاٍت وبجبٍن أصفرِّ                                                أخذوا ال بأس ظلَّ الكوكبِّ 

؟ ليب األحمرِّ !                                                في حوانيت الصَّ  يا صبي 

يتون تحمينا   جاء المطر؟              يا زهرة البركان يا نبض يدي إذايا أبي! هل غابة الزَّ

 وهل األشجار تغنينا عن النَّار وهل ضوء القمر               إنَّن ِّي أبصر في عينيك ميالد الغدِّ 

 حرق أشباح اللَّيالي                               وجواًدا غاص في لحم أبيسيذيب الثَّلج أو ي

 نبيًّاإنَّن ِّي أسأُل مليون سؤال                               نحن أدرى بالشَّياطين ال تي تجعل من طفل 

 بئًا هي ًِّناوبعينيك أرى صمَت الحجر                                   قل مع القائل: لم أسألك ع

 يا إلهي! أعطني ظهًرا قويًّا...!                                        )أنت أبي(فأجبني يا أبي 

؟!                          أخذوا باًبا ليعطوك رياح ليب األحمرِّ  أم تراني صرت ابًنا للصَّ

ليْب؟                   فتحوا جرًحا ليعطوك صباح يا أبي! هل تنبت األزهاُر في ظل ِّ الصَّ

 هل يغن ِّي عندليْب؟                                              هدموا بيتًا لكي تبني وطن

 فلماذا نسفوا بيتي الصَّغيرا                                            َحَسٌن هذا.. حسن

 )تجعل من طفل نبيًّا(أدرى بالشَّياطين ال تي  نحن     )جاء المغيْب؟(ولماذا يا أبي تحلم بالشَّمس إذا 

 وتناديني، تناديني كثيرا                                       قل مع القائل: لم أسألك عبئًا هي ًِّنا

 وأنا أحلم بالحلوى وحبَّات الزبيْب                               يا إلهي! أعطني ظهًرا قويًّا...!
                                                                 

يوان، مج                                                                      وما بعدها. 201م، ص1971، دار العودة بيروت، لبنان، 2، ط1محمود درويش: الّدِّ

يانُ : الُمعَجُم اللّغوي   نديانة.: شَجٌر من شجر السَّْندِّ    األَحراج من الفصيلة البلُّوطي ة، واحدته: سِّ
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بيعيَّة(في ماّدة اللّغة العربيّة وآدابها  اختبار الثاّلثّي الثَّاني  2020بكالوريا  / علوم تجريبيَّة، رياضيات، تسيير واقتصادالش عبة:  /)البكالوريا الرَّ
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            4من  2صفحة                                                                   
  

 األسئلة:

 نقاط( 12أّوالً: البناء الفكرّي: )

 ولماذا؟ ؟هاعر في نص ِّ ث الشَّ يتحدَّ  على من (1

د (2 ح ذلك.والتَّشت ت تحمُل القصيدة طابع الحزن والشَّجن؛ حينما يتذكَّر الشَّاعر مرحلة التَّشر   . وض ِّ

ٍ، واشتكى إليه آالمه وعجزه؟ « األب »لماذا قدَّم الشَّاعُر  (3 ٍ وجسدي   كمكانٍة اجتماعيٍَّة وعوٍن نفسي 

 انطوى النَّص  على مجموعة من القيَّم. اذكر اثنين منها مع التَّمثيل. (4

. إلى (5 ٍ ينتمي الن ص  ِّ فن ٍ أدبي  فه و  أي   .ذكر خصائصهاعر ِّ

رين له مع الت مثيل ما النَّمطُ  (6 ؟ اذكر ُمؤش ِّ  .الغالُب على الن ص 

7) . ْص ُمحتوى الن ص  بأسلوبِّك الخاص   لخ ِّ

 (نقاط 08) :اللّغويّ  البناء ثانيًا:

موز اآلتية:  (1 يتون، الحجر، البركان »ما داللة الر   .« الصَّليب األحمر، الزَّ

 العبارتين اآلتيتين:بي ِّن نوع األسلوب وغرضه البالغي  في  (2

 .« لماذا يا أبي تحلم بالشَّمس إذا جاء المغيْب؟ »أ.   

     .«إنَّنِّّي أبصر في عينيك ميالد الغدِّ  » ب.  

ح سر  بالغة كل  منهما ما نوع الص ورتين البيانيتين اآلتيتين؟ (3  :اِّشرحُهما ووض ِّ

 ."بعَت زغاريدي وديني " -

                                     ."نسفوا بيتي  " -

 أعرب ما فوق الخط  إعراب مفرداٍت، وما بين قوسين إعراب جمٍل. (4

َزةً ال َمَناَص للشَّاعرِّ   (5 َمةً بارِّ ا في بناء القصيدةِّ المعاصرةِّ حتَّى أضحى سِّ مز دوًرا هامًّ لعب الرَّ

 الُمعاصرِّ من امتطاءِّ صهوتها.

ِّ.انطالقًا من  • مز وأنواعه ودوره في العملِّ األدبي  د مفهوم الرَّ  النَّص  حد ِّ
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بيعيَّة(في ماّدة اللّغة العربيّة وآدابها  اختبار الثاّلثّي الثَّاني  2020بكالوريا  / علوم تجريبيَّة، رياضيات، تسيير واقتصادالش عبة:  /)البكالوريا الرَّ
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            4من  3صفحة                                                                   
  

 الموضوع الثَّاني

 النّّص:

. ولكنَّه هو ال ذي يهي ِّئ الجوَّ لسيادتها وتحبيب النَّاس )يخلق التّقنية(إن  األديب ليس هو ال ذي  »
منتجا لها. ورسالته تتمثَّل في نظري في التَّبشير لهذا العصر ال ذي  فيها، فاألديب هو إنتاج الت قنية وليس 

ته فيه تسي  تسود فيه الوسائل العلميَّة     لى قوى الطَّبيعة بقوى العقل، وتساهم طر عالحديثة، وتصبح أم 
ْكب  رمع الرَّ . المتحض ِّ  في دفع عجلة الت قدم اإلنساني 

ته في عصر الت قنية هي حربه ضد  الشَّعوذة والخرافات، والقََدريَّة  مها األديب ألم  وأكبر خدمة يقد ِّ
والتَّواكل وغيرها من مظاهر الت خلُّف، فقد مكَّنت القرون السَّابقة من هذه العناصر الهدَّامة، وأصبح الفرد 

ميتافيزيقيات، وزاد االستعمار الحديث هذه العربي  خاللها ال يؤمن بنفسه ولكن بقَُوى خارقة وغيبيات و 
؛ ألن ها تساعد على االستغالل المطلق لخيرات الشَّعب، واألَْدَهى هو أنَّ بعض الن ظم تمكيناالعناصر 

م الشَّعب وتُْلهيه  ِّ العربي ة المعاصرة مازالت تُْبقِّي على هذه العناصر الخطيرة ال إيمانا بها، ولكن ألنَّها تَُنو 
ة األديب هنا على جانٍب كبيٍر من الخطورة، فَلِّكْي ندخل عصر  عن قضاياه المصيريَّة. وأعتقد أنَّ مهمَّ

ٍ هادٍف ُمتفت ِّحٍ.  الت قنية  ال بد  من محاربة هذه اآلفات عن طريق األدب، وذلك بخلق أدٍب عقالني 
والفرديَّة وغيرها من وهناك آفات تتعلَّق باألدب نفسه؛ فأدبنا َيئِّنُّ تحت وطأة الخيام والصَّحاري 

ر من روح الَخالََعة والمجون، وهي أيضا تقاليد موروثة عن العصور  مظاهر البداوة، كما أن ه لم يتحرَّ
، وسادت فيها حضارات أخرى غير الحضارة العربيَّة  ياسي  واالجتماعي  ال تي ساد فيها االنحطاط الس ِّ

الظَّواهر الد نيا في مجتمعنا مع استبدالها بطاقات خي ِّرة  الَحقَّة. واألديب اليوم مطالب بالثَّورة على هذه
ِّ أن ينمو و  في مجاالت اإلنتاج الحضاري  القائمة على المشاركة  )ينطلق(جديدة تتيح للعقلِّ العربي 

ريه )االستعمار(، قد  الجماعيَّة واإليجابيَّة. والشُّعوب ال تي ابتُلَِّيت باالستعمار المباشر تدرك أن مفك ِّ
ا كل  إمكاناتهم المادي ة والمعنوي ة لتفتيت الطَّاقة البشري ة بوسائل اللَّهو والَخالََعة والكحول، والعزلة وضعو 

ة العربيَّة  في الجبال والفيافي، وتشجيع الخالفات والقَبلِّي ات والمطامح الشَّخصيَّة، وال نعتقد أنَّ أعداء األم 
ستسالم والخوف، ومن األفالم والمجالَّت الُمْنَحطَّة، ومن قد انتهوا، فما نشاهده في مجتمعنا من روح اال

يَّات واالبتعاد عن العلوم الحيَّة والعمليَّة، كل ها  حيرة شبابنا وقلقهم، ومن توجيٍه نحو النَّظريَّات والبِّيَزْنطِّ
ل أعدائنا غير المباشر في حياتنا اليوميَّة، ولذلك فإنَّ رسالة األد ِّ في في نظري مظاهر لتََدخُّ يبِّ العربي 

ي ة وغيرهما، تكتسي أهميَّة خاصَّة في وقت نطمح فيه إلى النهوض  محاربة ما أسميناه بالَخالََعة والقََدرِّ
ٍ سليٍم.  على أساسِّ علمي 

مازال بعيدا عن تلبية  -رغم ما يعانيه من اضطهاد وعزلة  -وبعد، فإنَّنا نعتقد أنَّ األديَب العربيَّ 
 ة ال في روحه وال في ثقافته األساسي ة.حاجات ظروفنا الحالي  

ة،  لها أنَّ الفكَر العربيَّ عامَّ ز على بعض الن قط، وأوَّ ولكن هذا ال يمنعنا في الختام من أن نرك ِّ
واألدب خاصَّة مازال دون مستوى الثَّورة التَّكنولوجيَّة. وثانيها أنَّ المجتمَع العربيَّ مازال يعاني ُمَخلَّفات 

ات ال تي عرفها، بل الهزائم ال تي الماضي وقيو  د الحاضر، ولم يواجه بْعُد عصر الت قنية بجد ٍ رغم الَهزَّ
بها في أكثرِّ من مناسبة. وهذا  ِّ،  راجعجرَّ أي في الوطن العربي  إلى ضعف العقليَّة العلميَّة لدى قادة الرَّ

الب األديب بإنتاجٍ يواكب حاجات لكي نط  -وبالتَّالي ضعف الوعي بالعصر لدى الجماهير. وثالثها أنَّه 
ِّ بتطوير اللُّغة  األخرىعلينا أن نطالب األجهزة  -الن صف الثَّاني من القرن العشرين في الوطنِّ العربي 

ِّ في مستوى الجامعات وغيرها، ورفع القيود على  حتَّى تصبح لغة علميَّة، وتوفير وسائل البحث العلمي 
أي والتَّعبير، فال يمكن أن ي   . «بدأ األديب ثورة تقنية ولكن عليه أن َيتََمثَّلها الرَّ

 األديب والثَّورة التَّكنولوجيَّة –د/ أبو القاسم سعد هللا 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : األمور الغيبي ة الّتي تتّصل بما وراء الط بيعة. ميتافيزيقيات: الُمْعَجُم اللُّغويُّ 

يَّات         : نسبة إلى بزنطة. والُمراد بها المناقشات الّتي ال طائل من ورائها.           البِّيَزْنطِّ
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بيعيَّة(في ماّدة اللّغة العربيّة وآدابها  اختبار الثاّلثّي الثَّاني  2020بكالوريا  / علوم تجريبيَّة، رياضيات، تسيير واقتصادالش عبة:  /)البكالوريا الرَّ
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            4من  4صفحة                                                                   
  

 األسئلة:

 نقاط( 12أّوالً: البناء الفكرّي: )

ح.  (1  ما القضّية الّتي يعالجها الكاتب؟ وما الهدف من إثارتها؟ وّضِّ

تِّهِّ في نظر الكاتب؟  (2 مها األديُب ألم   ما هي أكبر خدمة يقدِّّ

 يرى الكاتُب أن  األديَب اليوم مطالٌب بثورة. ما نوع هذه الث ورة ؟ وهل توافقه في ذلك؟ (3

 بّيِّن ما يلي: (4

 نوَع الن ّص مع ذكرِّ ثالٍث من خصائصه. -أ   

راته. -ب  رين اثنين من مؤّشِّ  نمَطه مع ذكر مؤّشِّ

، متّبِّعًا تقني ة الت لخيص. (5 ص مضمون الن ّصِّ  لّخِّ

 (نقاط 08) :اللّغويّ  البناء ثانيًا:

 «؟ البحث العلميّ  - التَّكنولوجيَّةالثَّورة  - التّقنية - األديب ما الحقل الد اللّي لأللفاظ الت الية: » (1

؟ ولماذا؟ (2 ّ  ما نوعُ األسلوب البالغّي المعتمد في الن صِّ

«، اشرحها مبّيِّنا  أدبنا يَئِّنُّ تحت وطأة الخيام والصَّحاريما نوع الّصورة البيانيّة الواردة في قوله: »  (3

  سّر بالغتها.

وزاد االستعمار الحديث هذه العناصر : » كاتب« في قول ال تمكيناأعرب ما يلي إعراَب مفرداٍت: »  (4

  «  األخرى» ، و « إلى ضعف العقليَّة العلميَّةراجع وهذا  « الواردة في قوله: » راجع« و » .تمكينا

ِّ  الواردة في قوله: »  .«علينا أن نطالب األجهزة األخرى في الوطنِّ العربي 

           » إّن األديب ليس هو الّذي :كاتب« الواردة في قول ال يخلق التّقنيةوما يلي إعراَب جمٍل: » 

 «. وينطلق« الواردة في قوله: » تتيح للعقلِّ العربّيِّ أن ينمو  ينطلق«، و»  يخلق التّقنية

 فكرة االلتزام في األدب هي حصيلة النظرّيات الّنقديّة الحديثة.  (5

م إجابتك بذكرما مدى التزام األديب الحديث بهاما مفهومها ؟ و  •  العصر في الملتزمين األدباء بعض ؟ دّعِّ

 الحديث. 

 

 

 

 الثَّانيانتهى الموضوع 
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