
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 متحانات واملسابقاتالالديوان الوطين ل                         وزارة الرتبية الوطنية                            

 2016دورة:                                                             امتحان بكالوريا التعليم الثانوي       
  لغات أجنبية: ةالشعب

 د33سا و 33املدة:                                                       اللغة العربية وآداهبااختبار يف مادة: 
 

 4من  1صفحة 

 :عمى المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين
 لالموضوع األوّ 

 

 :يقول محمود سامي البارودي :ّص النّ 
ـــــا ِ عَ أَ  -1 ـــــ ِ ٌد بِ ـــــــ ـــــا يَ  - ـــــــ ـــــ ُ رَ "ـــــ ـــــنُ  -" يـحـــانــــــ مــــــــــــــ  الزَّ

 
ـــــــــي ال َ فيمْ   ـــــــــنُ فْ تقـــــ  نُ َســــــــوالوَ  - د البــــــــْينِ بْعــــــــ - ــــ

 "م ٍ كـــــــــــــــــــــــــــــــاظِ ـــ"أّيامـــــــــــــــــــــــي لِ  عــــــــــــــــــ َ  ْ رَ  أشــــــــــــتا ُ  -2 
 

ــــــّدار   ـــــــنُ والّسكَ  لووووووـو األـووووووووووووووووووووولومــــــا بــــــَي ال  ـــ
ــــــــــلْ يَ فَ  -3  ـــــــــ ـــــــــــ ـــــــــالمَّ  د  رُ َت ـــــــــي بَ الِ َي ـــــــــ َض ْع  ؟تْ بَ مَ مـــــــــا َس

 
ـــــــــلْ ىَ  مْ أَ   ـــــــــودُ عُ تَ  ــــــــــــ ــــــــ  أوْ  ــــــــــــ ــــــــانِ طَ إل ــــــــا الظ  َي  ُن؟ُع

ـــــــــــّ ا  -4  ــــــــــ "صــــــــــرُ مِ "ياحبـــ ـــــــــــو داَم ـــــــــــياتُ دَّ وَ مَ  تْ لــ  ـــــــــــــــ
 

ـــــــــنُ ى سكَـ رَ فــــــــي الـــــــــــــــــوَ  وىـــــــــــــــــل َيــــــــدوم لحــــــــي     ؟ـــ
ــــــــــ -5  ـــــــــــيا الــــــــــّنفس عـَــــ تْ مــــــــــا فار َ  اللِّ َت ـــــــــــن مَ ــ  ــــــــــــــلٍ مَ ـــ

 
ّنمـــــــــــــــــــــــــا ىـــــــــــيَ وَ    ــــــــــــــــــــــــــنُ حَ ــــــــــــــا إِ ليــــــــ أّيــــــــــــــــــــــــــــــامٌ  ا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــُت بـــــــــــــــوُســـــــــــــــرَّ ُعــــــــــــداِتي مــــــــــا ُبِميفـــــــــ  يَ  -6 
 

 ســــــــنُ   ِ ْكــــــــــــــــــــــــــــِرَي الحَ فَنــــــــ   ويبَقــــــــيَ فســــــــو   
ـــــــــــــوا اْبِتعــــــــــــــــــادَي إ فــــــــــــــــــــاً  لِ  -7   َمـــــــــــــــــــــــــــــــــــْنَقَبِتيظن 

 
ـــــــــاو ا  ِعـــــــــ  ــــــــــز  لَي ــــــــــيم َفِطـ ـــــ ــــــــــو أنَّـــــــــ  ـــــــــــــــــــــُنوالــــ

ــــأْن أكــــْن  -8   وعــــن وطِنــــي (ْرُت عوووون أـِموووو ِسوووو)ف
 

 نُ َطـــــــــِمــــــــي  وكــــــــل  ا رِض ِلــــــــي وَ فالنَّـــــــــــــــــاُس أىْ  
ــــــــــ ــــــــــد يرفــــــــــُ  العِ  -9 ُُ  ـــــــــــواْم ْن َتِرُبـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــا وا   ُم أ واًم

 
ـــــــــــواــــــــــــُض الَ يــــــــــــــــــــُل أ واًمــــــــــا ْخِفــــــــيَ وَ   ْن َخَزُنــــــــ  وا 

ـــــــــ -11  ـــــــــمَ  بَّ رُ َف ـــــــــو ِم ــــــــــٍت ل ــــــــــمٌ مِ ضْ ن فَ ْيـــــــــــــ ــــــــــِو َنَســــــ  ــــــــــ
 

ـــــــــي  رُ وَ   ــــــــ بَّ َحــــــــــــــــ  يمــــــــــِو َكَفـــــــــــــــــــنُ ن  َ لـــــــــــــــــــــــــــو ِم
ِفوِ َصـــــــــلمَمـــــــــْرِ  ُحْكـــــــــٌم فـــــــــي تَ ــــــــــــــــــــــْو كــــــــــــــــــــاَن لَ  -11   ر 

 
ـــم َتْعـــــــمَ (وووووور اوووووووووووووووووواَش حُ وعَ لَ )  ـــو الِمَحــــــــــنُ   ول  ْ  ب

ـــــــــــرٌض لمدَّىــــــــــــِر َيْرُشقُ  -12  ــــــــــــل  امـــــــــــرٍئ َ  ــــــــــــوُ ُكــــــــــــــ  ـــــــ
 

ــــــــــــنُ   ــــــــــــاَليا الُ َنــــــــــــــ ــــــــــــِقي أمجَـــــــــــ ـــــــــــــْسُيٍم   تـــــــ  بــــــــــ
 ل  عمــــــــــــــ خـــــــــــــــــــــــيٍر َتستَــــــــــــــــيِ  ُمزنووووووووووووووووووو لعـــــــــلَّ  -13 

 
ـــــــــــنُ   ــــــــــا ا صــــــــــُل والَفَنــــــــــ  روِض ا َمــــــــــاِني  فيحَي

ـــــــــــــَب ٌ  -14  ــــــــــــْدٌ  وعـــــــــــــــــــاِ ــــ ـــــــــــــُو َب ـــــــــــــل  شــــــــــــيٍ  لـــــــ  وكـــــــــ
 

مـــــــــــــــــــُن؟وكيــــــــــــــــَ  يبقــــــــ  عمــــــــ  ِحْدجَـــــــــــــــــــــانِ    ِو الزَّ
 -بتصرف–محمود سام  البارودي                                                       

 وما بعدـا. 536ص  – 2ِمن )ديوان البارودي( ج
 

 :لغويّ شرح 
َفر  مَ حِ ا: الرَّ )ج. ظعين (نُ الظُّعُ   - الّنعاُس  :الوسنُ  - "مصر"ا ميِ يقصد بِ  :وكاظم  ريحان             .التي ُتْرَكُب في السَّ
  .الكريم حياة ال :َنَسمٌ  - ّدخروا المالاِ نوا: خزَ  - : افتقرواَتِربوا -   المصيب : (ن إحْ  .ج)نٌ إحَ 
  مصا بو.: ن الزمنِحْدثا -الُغصن  الفنن: – بو رُ تَ تَ ُيسْ ا مَ  :  م  ُ نَّ   وىي كلّ ننُ الجُ 



 

 4من  2صفحة 

 :األسئووووووم 
 

 نقاط( 13) :البناء الفكري-أـو
 في مطم  القصيدة؟ وما سبب ى ه المعاناة؟ "محمود سامي الباروديّ "عانييا ما الحال  الّنفسّي  التي يُ  -1

 و. أين ت د  ل  في الّنّص؟الُ إليو حَ  فيما آلتْ  دٌ ليس لمّشاعر يَ  -2

 م.واه؟ دع  بمْ حوا لِ كي  وا و الّشاعر أعدا ه اّل ين فرِ  -3

 خيرة من الّنّص. ما الّد ل  اّلتي تتر ميا؟في ا بيات ا   وي   كم  حضورٌ لمحِ  -4

  ل  إل  وا   ت ربتو اّلتي عاشيا  أم إل  طريق  الّتعبير عنيا؟ عّمل. ودُ عُ يَ ا بنّصو ى ا. أَ رً يبدو الّشاعر مؤج   -5

 ا ساسّي . فكارالفكرة العاّم  وا ض  ىيكم  فكرّي  لمّنص  بتحديد  -6

 .بـسموب  الخاّص ( 14اب  عشر )لرّ ( إل  ا9ا بيات من التاس  )لّخص مضمون  -7
 

 نقاط(  30: )البناء اّلمغويّ  -ثانيا
 ." فَ نْ مَ ـــ"ـملِ  ىات من الّنّص أرب  كممات داّل  عم  الحقل اّلمغويّ  -1

 : رداتٍ أعرب ما يمي إعراب مف -2

  (. 2)البيت الجّاني ع ز " فيلـو األـل" -

 . (13)البيت الجّالث عشرصدر " في مزن " -

 ؟م ممتين الوا عتين بين  وسينل يّ رابعاإلمحّل ال ما -3

  (.8)البيت الجامنصدر ( في عن أـم  رتسِ ) -

 .(11)حادي عشرالبيت الع ز ( في َعووووواَش ُحووور ا) -

 ؟ "نُ كَ ى سَ رَ ف  الوَ   ٍّ حَ وم لِ دُ يَ  لَ ـَ وَ : "(4) ستفيام في ع ز البيت الّراب لما الغرض الب  ّي  -4

 انّيتان. اشرحيما  وبّين نوعييما  وِسرَّ ب  تيما.في العبارتين اآلتيتين صورتان بي -5
  (.1)" في ع ز البيت ا ولوالوسن -بعد البين –فيمتق  الجفن " -

 .(3)" في صدر البيت الجالثفهل ترّد الّميال  بعض ما سمبت؟" -

 .حّسن بديعّي  حّدده  جم بّين نوعو وأجره في المعن مُ  (9)في البيت التّاس  -6
 

 نقاط( 34: )الّنقديّ  الّتقويم -ثالثا  
  لم ينطم  في نسج خيوط ت ربتو الّشعري   "محمود سامي البارودي"يرى كجيٌر من الّنّقاد أّن الّشاعر     

ّنما   فحاكاىم شك  ومضموًنا.  القديم متـجًرا بفحولو عر العربيّ أعاد إحيا  الشّ من فراغ  وا 
  ل .ِاستخرج من الّنّص ما يدّل عم   - 
  

 موضوع األولانتهى ال



 

 4من  3صفحة 

 ان الموضوع الثّ 
   :ّص النّ 

         ي كانت فيو القّص  ت القّصُ  القصيرُة ال زا رّي  في أواخر الَعقد الجّالث في الو ت الّ شَـ ن ...
فيا من  بُل ... ففي ى ا الو ت عرفت ال زا ُر يقظً  سياسّي  لم تعرِ  في المشر  العربّي  د  طعت شوطا طوي 

تمجّـمت ى ه ...  يعم  المقاوم  و الّتحدّ  (قدرَته تْ أثبتَ )فكرّيٌ  شامم  ىّزت الّشعَب من أعما و و صاحَبْتيا يقظ ٌ 
ياسّي  واإلص حّي  اّلتي تحّددت مناىُ يا وأىداُفيا في الّسعّي إل  إعادة ُمقّومات في الحرك  السّ  اليقظ 

  ريَ  وناضمت من أ ل الحفاظ عمييااحتضنت الكممَ  العربّيَ  وفتحت ليا الطّ ... و  خصّي  القومّي  ال زا رّي الشّ 
                وىك ا نشـت القّصُ  ال زا رّيُ  أو بدأت مسيرَتيا في أحضان الحرك  اإلص حّي  وبـ  م ُكتّابيا 

 تيا.وفي ُصحفيا وم  ّ 
شي  فو  ا رض  ومعيا كان مي ُد القّص  ال زا رّي  ر كل  غيَّ واندلعت جورُة نوفمبر العظيم ومعيا تَ        

ّي  الُمستيَمك  إل  المضامين اّلتي نقمت القّصَ  من الموضوعات الماد   ّي الّسميم  بل كانت الّطفرةَ الفنّ بمفيوميا 
 ّجورة وبسببيا ...الفّن إ  أجنا  الالجورّي  الُمنفعم  بالوا   ال ديد. فالقّصُ  ال زا رّيُ  لم تتوّفر ليا عناصُر 

 "الوا عّي "بمفهومها الحديث،  "الوا عّي "وبي ا دخمت القّصُ  القصيرة ال زا رّي  مرحمً   ديدة ىي مرحم         

وى اّلتي تحاول  يَره وَسمَب حرّيتو ه وتصّور نضاَلو وصراَعو ضّد القاّلتي تيتّم باإلنسان وتعالج مشاكَمو و ضايا
 و وآماَلو وطموَحو إل   ـٍد أفضل ...بَ كما تصّور معاناتو وع ا

         رت كفاَحو العادَل وَّ   وتبّنت  ضّيَ  الّشعب وصوىك ا التزمت القّصُ  ال زا رّي  بالّجورة وبوا   الّجورة       
 ت ّم   ل  فيما عال تو من موضوعات  ديدة تدور حول الّجورة والحرب ... ُعميامن أ ل ِ يٍم وُمجٍل إنسانّي  

... ك ل  صّورت القّصُ  الفّ َح  وآجارىما عم  الفرد وال ماع   وحول ا  تراب والي رة إل  خارج الوطن
وال نديَّ   والمرأَة اّلتي خر ت من عزلتيا لُتشار  الّنضالَ   البسيط ال ي ُيكافح ليسترّد ا رض اّلتي ُسمبت منو

 ... ال ي فرَّ من ال يش الفرنسّي ليمتح  بالج وار
ا في مراعاة ِسمات القّص  القصيرة القّصُ  الّرمَز المباشَر و يَر المباشر... وبدأ الّتطّوُر واضحً  تِ كما عرفَ       

ي اٍز ووحدٍة عضوّي ٍ  وبدأ اىتماُم الُكتّاب برسم  .رةواىتماٍم بالّنياي  الُمعب   من تعبيٍر عن مو ٍ  معّين وتركيٍز وا 
وأصبح  القصصّي  "بالّشخصّي "التطّور وارتباطو  "الحدث"في  يَ وعِ ... كما رُ  القصصّي  "الّشخصّي "
وا ترب كجيرا من روح الفّن وساعده عم   ل  الم غُ  التي تطّورت في ألفاظيا   "الّشخصّي "معّبرا عن  "الحوار"

خصائص وسمات  قد توّفرت فيها كلُّ )ورة القّص  القصيرة أجنا  الجّ  ولكّن ى ا كّمو   يعني أنّ  ... وتعابيرىا
ّنما يعني أّنيا َخطت خطوة  ديدة واسع  في تطّورىا وا تربت إل  حّد كبير من الن ضج... (الفنّ     وا 

 –بتصرف  – ركيب ّ العبد هللا الدكتور      
 .وما بعدـا 143 ص (ّشعر الجزائريّ من كتاب )األوراس ف  ال
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 4من  4صفحة 

 :األسئم 
 نقاط( 13: )البناء الفكريّ  -ـأوّ 
 ؟َبَدَأْت َمِسيرَتياالقّص  القصيرة ال زا رّي ؟ وكي   مت  َنَشـَتِ  -1   
 ح.وض   ؟ـجيرل ى ا التّ ـمجَّ  اتو  فيَم تَ بِ   ا مٍ  ن  فَ كان لجورة نوفمبر تـجير  مّي في ظيور القّص  ال زا رّي  كَ  -2   
 في القّص  ال زا رّي  حسب رأي الكاتب؟ "الوا عّي "كي  ت ّمت  -3   
 طّور؟ى ا التّ  ل م محُ ـمجّ . فيَم تتال زا رّي القصيرة القّص  تطّور  إل  ّص أشار الكاتب في النّ  -4   
 ج ج  مؤّشرات لو م  الّتمجيل. دْ د  جّم حَ   ر الّنمط الّسا د في الّنّص  كُ اُ  -5   
 . لو انط  ا من الّنّص  سماتٍ  ر ج ثَ  كُ أّي فّن نجرّي ينتمي الّنص؟ اُ إل   -6   

 

 نقاط( 30: )البناء المغويّ  -ثانيا
 ليا. أربع  ُمرادفاتٍ  جْ ستخرِ الُمراد   اِ ب( بالّمفظ و ثورةوردت في الّنص كمم  ) -1
 .سا  الفقرة ا ول  من الّنّص ات  د القرا ن الّمغوّي  اّلتي ساىمت في تحقي  حد   -2

 وما وظيفتو الّنحوّي ؟ ؟( في الفقرة ا خيرةلكنّ ما المعن  اّل ي أفاده الحر  ) -3
  مفردات: إعراب ما يـتيب رِ عْ أَ  -4

 ."في الحرك ... اليقظ ت ى ه ــمتمجّ " الكاتب: في  ول اليقظ  - 
 ."ُعميامن أ ل ِ يٍم وُمجل " الكاتب: في  ول ُعميا -                 

 : لوا عتين بين  وسينال ممتين اراب إعبّين محّل  -5   
 .(أثبَتت قدرَته) -         

 .(قد توّفرت فيها كلُّ خصائص وسمات الفنّ ) -          
 في العبارة اآلتي : ب  تياوِسرَّ  نوعيا انً مبي ــبيانّي   واشرحيا الورة صّ ال حّدد -6   
  ."َلْم تعِرْفها ِمن قبلُ  َعَرَفِت الجزائُر يقظً  سياسّي ً " -                 
 

 نقاط( 34: )قديّ قويم النّ التّ  -ثالثا
وتبّنت  ضّيَ  الّشعب   وىك ا التزمت القّصُ  ال زا رّي  بالّجورة وبوا   الّجورة"ورد في الّنص  وُل الكاتب:       

 ."م وُمجٍل إنسانّي  ُعمياوصّورت كفاَحو العادَل من أ ل ِ يَ 
 :المطموب
 .ا درستَ ا ممّ ا أىّم الِقـَيم اّلتي ت ّسدت في القّص  ال زا رّي  انط  ً زً رِ بْ ح ى ا القول مُ رَ شْ اِ  -      

 
 

 الثان انتهى الموضوع 




