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المعرفـــة

 معرفـــــة
المعطيات 
الخالصـــة

 أتعرف على
 لصاحــــــــب
الـنـــــــــص

 ) رجل أدب وإلصل ح1965 - 1889(الشيخ محمد البشير الربراهيمي 
ــر  وسياسة وأحد رواد النهضة في الجزائر, عمل على استرجاع الجزائ
 هويتها, وعلى النهوض ربالمجتمع الجزائــري حــتى يلحــق ربالمجتمعــات
ــم والخل ق  المتقدمة, كان شغله الشاةغل الترربية والتعليم, يؤمن ربأن العل
ــاته الدربيــة  دعامــة تقــدم الشــعوب والمــم. ويعــرف الربراهيمــي ربكتارب
 الراقية, وقد خلف مجموعــة مــن المقــالت جمــع معظمهــا فــي "عيــون

البصائر"

إلقائيـــــــــــة

 اكتســـاب
المعطيات
اللغويـــــة

 أثــــــــــــري
 رلصيـــــــدي
 اللغـــــــــوي

القومة: الراعون و الحارسون لمصالح المة
تزيغ: تنحرف

الستبداد: التفرد ربالحكم
إلقائيــــــــــــة

الفهـــــــم

ّبـــــــر يع
ِـل ّثــــــ يم
يعيــــــــد
يستخرج
يعـــــــدد
يفســـــــر

 أكتشــــــــف
 معطيـــــــات
النــــــــــص

 - لم تحتاج المة إلى مثقفيها أيام المن؟ ولم تحتاج إليهم أيام الخوف؟
 تحتاج المة إلى مثقفيها أيام المن لينهجوا لها سبيل السعادة في الحياة
 ويزودوها ربعلمهم وآرائهم ليصلح حالها ويستقيم أمرها, وتحتاج إليهم

 أيام الخوف ليجاد الحلول للمشاكل العالقة وقهر المصاعب التي
تعترض طريقها.

  - كيف ينظر كل من العامي والطاةغي إلى الفئة المثقفة؟ يراهم العامي
 أعلى شأنا منه فل يطمح في نيل منزلتهم ويراهم الطاةغي عيونا

حارسة على مصالح المة فل يفكر في فرض سلطانه .
 - هل كانت تحظى الجزائر في عصر الكاتب ربنسبة كبيرة من المثقفين

لم تحظى الجزائر في عصر الكاتب ربنسبة كبيرة من المثقفين 
  - متى تحظى الجزائر - في نظر الكاتب - ربنسبة كبيرة من المثقفين؟إذا

زاد شعور المة ربضرورة التثقيف وتهيأت أسباربه
 - ما هو واجب المثقفين ذو الولوية؟ واجب المثقفين هوإلصل ح أنفسهم

قبل التفكير في إلصل ح الغير.
  - كيف تتم عملية إلصل ح المجتمع؟ تتم عملية إلصل ح المجتمع

 ربالتعارف والتقارب في الفكار والتفاهم و تصحيح وجوه النظر
والتفا ق على المقياس الذي تقاس ربه  درجة الثقافة 

  - ما الذي يعتبره الكاتب ظلما للثقافة؟ أن يدعي الثقافة من هو عار من
الخل ق ول يحسن الضروريات من المعارف العصرية.

حواريـــــــــة

ةمــــذكرة تربويــــــة



التحليل

 لبحـث عنا
العنالصــر
والعلقات

يحلـــــــل
يقــــــارن
يلحـــــظ
يستنتــــج

 أناقــــــــــش
 معطيـــــــات
النــــــــــص

  - يرى الكاتب أن المثقفين هم أعمدة المجتمع والمة, هل توافقه في
ّلل. فعل إن المثقفين هم أعمدة المجتمع والمة, لهمية الدور  ذلك؟ ع

 الذي يؤديه هؤل ء في إلصل ح أحوال المجتمع والحرص على رقي
المة وتطورها.

  - من هو المثقف الحق في نظر الكاتب؟ وما هي المقاييس التي تجعله
 كذلك؟ المثقف الحق في نظر الكاتب هو الذي يهتم ربإلصل ح نفسه قبل
 أن يهتم ربإلصل ح مجتمعه وهو الحريص على مصالح المة والمدافع
 عن مقوماتها, ومن المقاييس التي تجعله كذلك: حسن الخلق والتأهيل

العلمي والمعرفي.
  - ما الهدف الذي يرمي إليه الكاتب في  حديثه عن " متطفلي الثقافة "؟

 وضح. يرمي الكاتب إلى إربراز لصورة المثقف الحقيقي الذي تحتاج
إليه المة في كل الوقات ,هذا  المثقف الذي يسطع نجمه في الشدة

ّيتة, ما ّية وأخرى م ّيتة, ولغة ح ّية وأخرى م   - نتحدث كثيرا عن أمة ح
المقصود من هذه المفاهيم؟ ما  معيار هذا التصنيف ؟

 المة الحية هي المة التي تعرف انتعاشا وتطورا في جميع المجالت,
ّيتة فهي المة المتخلفة عن ركب الحضارة. أّما الّمة الم

 واللغة الحية هي اللغة التي يكثر استعمالها ربين الناس ول يمكن
 اللغة الميتة: هي اللغة المندثرةالستغنا ء عنها كسبيل للتوالصل, أّما 

 إنسان في العالم ةما عدا الباحثين. ةمثال: البابلية التي ل يستعملها
 , ومعيار هذا التصنيف هو الديمومة والستمراريةوالمصرية القديمة.

حواريــــــــــة

التركيــب
 يستخــرج
يصنـــــف
يفســــــــر
يحـــــــدد

 أحدد ربنــــا ء
النــــــــــص

ّيــن   - ربــرزت أســاليب التوكيــد فــي النــص, اســتخرج ربعــض النمــاذج ورب
 الغرض منها. من أساليب التوكيــد الــواردة فــي النــص: إّن أّول واجــب
ّنه يوجد فــي قــرا ء الفرنســية...., إّن  على المثقفين إلصل ح أنفسهم, كما أ

التباعد ربين المثقفين..., والغرض منها توضيح المعنى وتقويته.
ّثل  - انتقى الكاتب ألفاظا كثيرة من القاموس القديم, علم يدل ذلك؟ م

ــع  يدل ذلك على تأثره الّشديد ربالثقافة العرربية السلمية واةغترافه من نب
ــرة - ــة - زم ــغ - القوم ــي : تزي ــك ف ــس ذل ــديم ونلم ــي الق ــتراث الدرب  ال

الرحال....
ّيــن   - وظف الكاتب كثيرا من ألوان البيان والبديع, اســتخرج ربعضــها ورب

أثرها في الكلم
ــم )  من ألوان البيان الكناية والستعارة ( أيام الخوف - يغذوها من علمه

ويتجلى أثرهما في إربراز المعنى وتشخيصه.
 ومن ألوان البديع الطبا ق والسجع ( المن والخوف - العتبار والتقدير -

القيادة و التدربير)
  - ركز الكاتب فــي نصــه علــى عــرض الحكــام, علم يــدل ذلــك هــات

ربعضها
 يدل ذلك على منطقه وموضـوعيته فـي الطـر ح الـتي يسـتوجبها الـدور
 اللصلحي الذي يقوم ربه الكاتب في ســبيل الرتقــا ء ربالمــة, ومــن هــذه

الحكام: المثقفون هم خيار المة, المثقفون هم حفظة التوازن......
  - في أّي نوع من أنواع النــثر يمكنــك تصــنيف النــص؟ يصــنف النــص

ضمن فن المقال.
  - أكثر الكاتب من توظيف النمط التفسيري في نصه, لماذا فعل ذلك في
 نظرك؟ ليوضح سبل الرتقا ء ربالمة من خلل التأكيد على الدور الــذي

يؤديه المثقف .
 - اذكر ربعض خصائص هذا النمط النصي.

  من خصائصه العتماد على الشر ح والتفصيل, استخدام  لغة
موضوعيـة , استخدام ضمائر الغائب



التقييـــــم
ينقـــــــد 
يحكـــــم
يتحقـــق

 أتفحـــــــص
 التســــــا ق
 والنسجــام

 في تركيـــب
 فقـــــــــرات
النــــــــــص

  - ربنى الكاتب نصه على الموازنة, ربين أّي العنالصر كان ذلك, وما
الحكمة من هذه الموازنة؟ ربين المثقفين والمتطفلين على الثقافة، وربين 
 واجب المثقف نحو نفسه و نحو مجتمعه, والحكمة من الموازنة تتجلى

في تحديد موالصفات المؤهلين للنهوض ربالمة.
  - هل يحقق النص الوحدة الموضوعية المطلوربة في فن المقال؟ وّضح

ذلك ربالوقوف عند تراربط الفقرات
ّقق النص الوحدة الموضوعية المطلوربة في فن المقال, إذ أشار  لقد ح

ّثم تحدث  إلى حاجة المة إلى المثقفين و دورهم في تحقيق ازدهارها, 
 عن المؤهلت التي ينبغي توفرها في المثقف, ليميز ربين المثقف الحق

و المتطفل على الثقافة.
  - عرض الكاتب ربعض المثلة لدعم رأيه في: من يكون المثقف وةغير

ّين مدلولها المثقف, اذكر ربعضها ورب
من أمثلة ذلك: 

  - المثقفون هم حفظة التوازن في المم وهم القومة على الحدود أن
تهدم وعلى الحرمات أن تنتهك.... 

  - يوجد في قرا ء الفرنسية عدد كبير من حملة الشهادات يزعم لهم
ّنهم من المثقفين العرف الخاطئ أ

ّثل ذلك؟ و   - اعتمد الكاتب طريقة التصنيف في عرض أفكاره, فيم تم
ّثل ذلك في تحديد المؤهلين لريادة المة  ما أثرها في أربعاد النص؟ تم
الذين يفهمون طبيعة مجتمعهم, والمقاييس التي يعتمد عليها في ذلك

ّين وظيفة إذ في الرربط ربين ما قبلها وما ربعدها   - تأمل الفقرة الثالثة, ورب
في قول الكاتب: " إذ ل يصلح ةغيره....." " إذ ما كّل مثقف".

 إذ في الجملة الولى التعليلية, وفي الجملة الثانية  الظرفية  وجا ءت في
سيا ق الكلم لتحقق التناسق والنسجام ربين الجمل والمفردات.

حواريــــــــــة

 أجمل القـول
 في تقديـــــر
النـــــــــص

ّبر عن   - يعد الربراهيمي رائدا من رواد اللصل ح في الجزائر, كيف ع
ذلك في النص؟

 - حاول أن تحدد مميزات لغته؟
 يعد الربراهيمي رائدا من رواد اللصل ح في الجزائر, وقد ربرهن على
 ذلك في نصه, إذ شر ح ربشكل مستفيض كيف يتم الرتقا ء ربالمـــــــة,
 و حدد من هم المؤهلون لذلك ربلغة راقية منتقاة, فهو من كتاب المقال

المرموقين الذين يتأنقون في أسلوربهم معجما وربلةغة. 

حواريــــــــــة

 قواعــــد
اللغــــــة

 أستثمـــــــــر
 موارد النص
وأوظفـــــــها

لو - لول - لوما
 سبق وأن عرفت أسلوب الشرط , وعرفت أن منها لو ولول ولوما

وهي أحرف شرط ةغير جازمة.
 - تأمل قول الكاتب : "لو دخلوا في عمل أفسدوه"

ّين المعنى الذي دلت عليه  - حدد أداة الشرط في هذا السلوب, ورب
أداة الشرط هي لو وجا ءت ربمعنى "إن" الشرطية

 - علم يدل الفعل ربعدها؟ يدل على المستقبل معنى ل لصيغة
ّناس أّمة واحدة " ّربك لجعل ال  - تأمل قوله تعالى: " ولو شا ء ر

  - ماذا أفادت "لو" في هذا السيا ق؟ أفادت المتناع للمتناع, فقد امتنع
جعل الناس أّمة واحدة لمتناع مشيئة ا

ّلذي يأتي ربعدها؟ ماضيا أو مضارعا  - ما طبيعة الفعل ا
 وإذا جا ء ربعدها اسم يعرب فعل لفعل محذوف: لو الّشهود حضروا

لحكم القاضي.
ّناس ", " لوما   - تأمل العبارتين التيتين: " لول رحمة ا لهلك ال

الكتاربة لضاع أكثر العلم "
  - ماذا أفادت  لول - ولوما في العبارتين؟ أفادت معنى الشرط , فلقد

ّناس لوجود الّرحمة, وامتنع ضياع العلم لوجود الكتاربة, و  امتنع هلك ال

حواريـــــــــة



 كلهما يدخل على المبتدأ و الخبر, لكّن الخبر يحذف والتقدير:  لوما
الكتاربة موجودة.
أختبر معرفتي:

ّين معاني الدوات التالية (لو - لول - لوما ), واذكر حكم إعراربها: رب
 - قال تعالى: " ولو علم ا فيهم خيرا لسمعهم "1
ّناس ربعضهم رببعض لفسدت الرض"2  - " ولول دفع ا ال
 - " لوما تأتينا ربالملئكة إن كنت من الّصادقين"3

ربلةغـــــة

أكتشُف
أستنتُج

ربلةغة الستعارة
ملحظة التعاربير:

.....يغّذونها من علمهم و آرائهم.
.....الخل ق أن تزيغ

ّتفقت المشارب ا
 - ما نوع هذه الصور البيانية؟ استعارات مكنية

  - حاول أن تشرحها. لقد شبه العلم ربالطعام في المثال الول, والخل ق
ربالبصر في المثال الثاني, والمشارب ربالنسان في المثال الثالث

 - ما أثر هذه الستعارات في المعنى؟ تقريب المعنى وتجسيد مفاهيمه
ّين ربلةغة الستعارة في المثلة الساربقة  - رب

 إّن ربلةغة الستعارة ل تتعدى ربلةغة التشبيه في تآلف اللفاظ, واربتكار
 مشبه ربه ربعيد عن الذهان, لكن تركيبها ينسيك التشبيه و يحملك على
 تصور لصورة جديدة تنسيك روعتها ما تضمنه الكلم من تشبيه خفي

ّني عنصر اليجاز فيها. مستور, وما يزيد من جمالها الف
أختبر معرفتي:

ّين نوعها وربلةغتها: تأّمل الستعارات التالية, ورب
 - مد ح أعراربّي رجل فقال:

تطلعت عيون الفضل لك, وألصغت آذان المجد إليك
وقال أحدهم: 

ّلهن أمان إذا العناية لحظتك عيونها           نم فالمخاوف ك

إلقائيـــــــــــة



مع الباكالورياتجربتي تم نشر هذا الملف بواسطة قرص 

tajribatybac@gmail.com

facebook.com/tajribaty

jijel.tk/bac

http://www.jijel.tk/bac
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