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 ةعبي  ة الش  يمقراطي  ة الد  ة الجزائري  الجمهوري  

 افي طة بركات العر  توس  م                                                                                   ة               الوطني  وزارة التربية 

َطة  : قسم  الد راسي  ال توس ِّ ابعة الم   0000 فيفري 05: الت اريخ                                                                                  الر 

َراقَبَة  ة  الث الثةالم  ْستَمر   عة واحدةسا:  ـد ةالم                                                                                 ةِّ ي  ربِّ العَ  ةِّ غَالل  ي فِّ  الم 

 :  د  ــــــــــــنــَ الس   

ْرنا     وةِّ َمهَما تطو  ََ و نوا َموٌاخا خوا   فَسوي َوواكْبنا أحدَث خطووطِّ الم  ِِّ ف )ل  لت وراثِّ بد افِا ظ هتِّ بعو  تشوابَ  نلو وَ ( يُحافِظ  لىاأ َال

جتمعَاتِّ في جزٍء مْن ثقافاتِّها ،  ففِّوي الوْقوتِّ الوٌي سويطرْت فيومِّ الَمدني وة علو  بعو  ... رِّ  موا ي مي وز   عون  ْيوكول  عوعٍ  لِّ سويبق  فالم 

ٍِ م   دن الكبرى ، ال تَزال  الت قاليد  َواألعراف  جلي ة في عد  .عتبٍر من الواليات األخَرى الوالياتِّ َوالمنَاطقِّ القريبَةِّ من الم 

س وور الم      ينوة الج  ور مدِّ د  القسوونطينييَن  رمَضوانعل قوةِّ خوودَل عوهٍر فلوْو قود ر عليوَأ أْن توز  ايعَوة ، سوتجِّ ََوا العَايلي وة الر  ََ أجواه فسوتبه ر

نهمكيَن بطدءِّ ال يفَِّهام  مَضاني ةِّ ، وإعدَاِ األَواني ، وَجمعِّ الكثيورِّ مون الت وابول فَ وَ  بي وتِّ وتن ِّ ََا باألََواء والفَوانيس الر  َها وتجهيز رعِّ

بارَ تجه ز  األط ...والبََهاراتِّ  دل الش هر الم  عمن بدَايةِّ اليومِّ بَاخ  وخِّ د اإلفطارِّ ، ثم  توز  عل  األقاربِّ والجيرانِّ ، تتمي ز   حت   موعِّ

ينَ تلئ الجَوامع  يَن ، إذْ تمْ في ٌَ  المدينةِّ بكثرةِّ الم صل َصدة  الت روايحِّ  وا فوي ليلوةِّ  صوغارا ، نسواًء ورجواال ،كبَاًرا وَ  بصفوفِّ القايمِّ أم 

 .بزوغِّ الفْجرِّ  حت  ويبق  الن اس  في الش وارعِّ والمَساجدِّ  ، نطفئ األَواء  القَدرِّ فد ت

جولِّ األَموازيغي   "برن وسِّ " حيَن تقع  عينأ عل  بايلِّ ، ستنبَهر  إنِّ امتد ت أقدَامَأ إل  الق ة والت اريخ  العريق  سترح    بَأ األَصال    الر 

زِّ بالص وفِّ الط بيعي  ،الم   وا ال رايور   إال بومِّ ، إن ومالٌي لْن تكتمَل األعراس  القَبايلي ة  طر  يضوفِّي نوًعوا مون الت مي وز َوالغبطوةِّ عليَهوا ، أم 

رأة األمازيغي وة تييطهوا يودوي ا ، موْن خودل طورزِّ رمووٍز الجب ة القبَايلي ة التي ترجع  أصولَها إل  م اتِّ الس نين ، أيَن كانوت الَموفيلبْسَن 

اًمفمْن  ضٍ  أو انزَعاجٍ ، ِوَن أن ت هَر ذلَأ لزوجَها  حالتَها النفسي ةِّ  ، تعب ر  بها عنعل  القَماشِّ   . َوَيبَة لم   احارل

ستغانم ، فود توزال  عوايدت  الواليوةِّ م     ا في الغربِّ الجزايري  ، وت ديدًا في والية م  ويلة فوي أم  ََا األصِّ  اف وة علو  عاِاتهوا وتَقاليود

ير" َماعي ةِّ عل   رارِّ باتِّ الد يني ةِّ واالجتاالحتفَالِّ بالمنَاسَ   وافِّ ون علو  المولِّدِّ الن بووي  الش وري ِّ ، في   ىبذكرخدَل االحتفالِّ " الت ب وعِّ

ة  ةِّ العايلةِّ حوَل أطبَاخ خاص  يَمة ت، واْجتماع الَ ف ةِّ لتدوةِّ القرآنِّ جماعي ا ، لم  وارثَها أعيان  المنطقةِّ أبا عن جد  ، فبعدَ إن ها عاِة قدِّ

وٍ  واحوٍد ليج   عوا بالمسجدِّ العتيقِّ ينطلقون فوي موكِّ ّرارو ل ) وا الش ووارَع وب وأْن يجتمِّ ، فتلقواَم  بمولودِّ الم صوطف  (  وهُا  يش

َر وَ  ٌِّ بالز  اريدِّ وَماء الز   . طورِّ الع  الن ساء  من الش رفاتِّ والن واف

خ   التوي ال زالَ  ة لي والمَ  ت قاليودِّ ال أَوم   عد  مونْ الٌي ي  "  الس بيبة"  نويالعيد الس  في جانت  دينةمَ ب جَملأ   وظ إذا أنْيتأنَت مَ      طووارِّ

وو رَ  وو ي  طورِّ أْسوو إن هووا نصوورا ، عاعوووراء  يووومَ ي تفِّلووون بهووا اء الص   قصوواتِّ الر   شوواَد  م مَ س وو، تعكِّ  ارقيع الت ووجتَموودبة الم  ز إلوو  َصوويرم 

ل األزرخ  اليها ؤِ  اعية التي ي  الجمَ  ج     . ولقات الطب  عل  وقع َِ  ر 

ٍف ـ ـ  عن اإلنترنت                                                           أْبركتم   : أنَيت َجملَأ :  أثري رصيدي اللغوي*   بتصر 

                                                                                                     :  ةــ لـاألس

  ( نقطة  20: )لجـــــــزء األول ا

 [نقاط  00 ] الوَعي ة األول ـ  أ

ةـ  2 وَن الن ص  في فِّْكَرةٍ عام                                                                    . لَي ص َمْضم 

ِِّ العاَِاتِّ المٌكوَرةـ  0                                                                                    . في الس ندِّ  عد 

     " . خفي ة "حدِ  من الن ص  َد  كلَمةِّ ـ  3

كيَن  "راَِف كلَمةِّ اذك ر م   ـ 0 نهمِّ                                                                                      .ملٍة وصفي ٍة ا في ج  ، ثم  وظفهَ  "م 

  [ نقاط 00 ]:  وَعي ة الث انيةـ ال ب

فرَِات ، وَما بيَن قوسينِّ إعراَب جمٍل  إعَرابَ  تْ تم خط   امَ  بْ أعر  ـ  2                                        . م 

ؤع َراتمِّ  [ وَْيبة لم  ... َسترح    بَأ األَصالة  ]َحدِ  نََمط الفِّقَرةِّ  ـ 0 ن َعليمِّ بأَحدِّ م  َِّ   . ث م  بْر
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ةِّ التابع    ستمر  راقَبة الم  ابعة المتوس طة                                                                                      ث الثةللم   الس نة الر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ملة  ـ 3 يطة  [ ال تزال  عايدت  الواليةِّ م  اف ة عل  عاِاتها ]: برَْن أن  الج   . بسِّ

ٍ َوتمييز ذاٍت رك ْ  جملة  ـ 0  .حوَل العاِات والت قاليدِّ تشمل  عل  توكيٍد معنَوي 

عل قةِّ  ]أ ـ :         مي ز بيَن الص ورتين البَياني تين اآلتيتين ـ  5 س ور الم  ينة الج  ور مدِّ   [فلْو قد ر عليَأ أْن تز 

 .    [ سترح    بَأ األَصالة ]ب ـ                                                            

   .صن فَها ، ثم  مث ل لكل  نوعٍ . الن ص  بعَ  الرَوابط التي حق قْت ات ساَخ  اْستيرج ـ 6

 

 : الجزء الث اني 

  [نقاط  00 ]:  وَعي ة اإلِماجي ة اإلنتاجي ةـ ال

يل : اِسريفق ا لْم يعدْ عباب ٌَا الجِّ ِِّ وال آبًِّها مهتم  جتمعنا بثقافابتقاليدَْم ، وقد استعاَض عنها  بعاِاتِّ األجدا     .ٍت ِخيلٍة عل  م 

ِِّ  ، وتجه ز للد فاع عنَها  " : نداِس    " .  عل  َععبنا إال ينَس  ماَيم  وأْسدفم  ؛ فإذا أحس  بهَما َوعرَف تراثم ، اَتم  ببد

 .   ثم  فس ر لم  أَمي تها، إحياءِّ عاِات األجداِ ال سنةِّ وجيزةٍ أقنْع الش باَب ب في فقرةٍ  : ةعىيمل اِار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انته ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .  عيواز صالح:  إعداِ األْستاذِّ                                                                                      " يلِّ بِّ الس   د  صْ قَ    للَاِّ لَ عَ وَ " 
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