
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 ــدي جهــود املفــرد        أقـ 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
    

ــدي     واقـــرأوا فيهـــا كتـــاب الشـــهدا -9 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،

1



  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 



 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" 



  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




