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 4من  1صفحة 

❒ 

 

 :اآلتيين الموضوعين أحد يختار أن المترشح على
 األول الموضوع

ّالنّ  ّ:ّص 

ّ
7918ّّ-30ّط:ّ–ّتبرّوترابّ-ّإيلياّأبوّماضي-ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ف(.-17/17/10صّ-لبنانّ-بيروتّ-دارّالعلمّللماليينّ-ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّ)ّبتصر 

ّّ
 شيء. جمع ُذروة: أعلى كل  ّ:رّىالذّ المنخفضات / الوهاد:ّّّّ
 .: زخرفتهوْشِيه: يزي ن / يدب ج: الن وم / الكرّى: شهر سبتمبر/ أيلولّّّّ

 فاْنظر، ألْست ترى الَجماَل كمـــا أرى؟   الُحسُن حولك في الِوهــــــــــــاد وفي الذُّرى    (1
 منظـــــراواألرُض في "أيـلوَل" أحســــــــُن   في الحقول وفي الرُّبى )يمشي("أيـلوُل"   (2
ـــــــــرا  ــــــــٌر يـــــوزِ ع فـــــــــي الطَّبيـــعــــة َفــــنَّـــــــــهشهـــــ   (3 ــــُق أو ســـَــًنـــــــا ُمـتـَفجِ   شـــجـــــــــــرًا ُيـَصفِ 
 أنـــــفــــاُس الثَّــــــــــــــرى  رائـــــــــٌق، والعطــــــــــــرُ   فالنُّــــوُر ِسحـــــٌر داِفـــٌق، والمــــاُء ِشعــــــــــــرٌ    (4
 هــــــــذي أغــــــــانيــــه استـــــَحــــالت أنــــــــُهــــــرا  ـــــــــــصــــاراقـ مـــــاءال تحــــســــب األنهـــار    (5
 ـــرا أو أصـــفــــــــــراعنـــهــا وتلــبـــــُس أحمـــــــ  وانظــْر إلى األشجـــار تخـلـُع أخضــــــــرا    (6
 أْن تْسـتــشِعـــــــــــرا َتـُهــم (تـــنـَحــلُّ حيــــن )  فـــــكــــأنَّــــــــمــا نـــــــــــــاٌر هــــنـــــــاك خــــفـــــيَّــــــــــة   (7
ـــــــحـى   (8  ألـــحـــاًنــــا وتْســــــــري عــــنَبـــــــــــرا وتـــمــــوجُ   وتـــذوُب أْصــــبــاغــًا كــألـــواِن الضُّ
 وكـــــأنَّــــهــــا ُصـــــوٌر َنــــراهــا في الكـَــــــــَرى   ـةــــــــوُح خـــفيــفــــــــــــوٌر وأطـــيـــاٌف تــلــــــــــُص    (9

ن أَتى ُمــــتــأخـــــــَرا  !ســــــــاحــــر   هلِل مـــــن " أيلـــــول " شهـــــر    (11 ـــــهــــوَر وا   ســـَبــــــَق الشُّ
را؟  َمــــــن ذا ُيــَدبِ ـــــُج أو َيــُحـــوُك َكـــــــَوْشِيــــهِ   (11 ُر ِمثــــلمــا قـد صـــــوَّ  أو َمــــــن ُيـــــَصـــوِ 
ـمــاء، فــَوْجـُهـــها  (12 را  َلَمــســْت أصــــابُعـــه السَّ  َضــــاح  وَمــــــرَّ على الــتُّـــــراب فـــــَنـــــــــوَّ
ِنـــــي  (13  مـن أرِض "نيويورك" إلى "أم القـــــرى"  َردَّ الَجــــــــالَل إلـــى الـــحـــيـــــــــاة وردَّ
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 4من  0صفحة 
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ّاألسئلة:
ّنقطة(77ّ:ّ)البناءّالفكريّ ّ-أو ال

هه الشاعر؟ َأْبــِد رأيك فيه مع الت عليل. (7  تحمل القصيدة في طي اتها خطاًبا، ما مضمونه؟ إلى من يوج 
ح ذلك مع الت مثيل من « لأيلو »تعكس القصيدة أثر شهر  (7 اعر والط بيعة مًعا، وض  على نفسي ة الش 

 القصيدة.
اعر؟ ِاستخرج مبدأين (0  بارزين لها مع الت مثيل من الن ص. إلى أي ة مدرسة أدبي ة ينتمي الش 
 لخ ص مضمون الن ص مراعًيا الت قنية. (4

ّ

:ّ)ّ-ثانًيا ّنقاط(38ّالبناءّالل غوي 
رين لكل  واحد  منهما مع نمطان في الن ص   (1 دهما، وُاذكْر مؤش  ، أحدهما غالب واآلخر خادم له. حد 

 الت مثيل.

 أعرْب:   (0

 إعراَب مفردات: -أ             
 اردة في عجز البيت الث اني. الو  «منظرا» -
 الواردة في صدر البيت الخامس. «ماء» -

 إعراَب جمل:-ب 
 ّالواردة في صدر البيت الث اني. )يمشي( -

ابع. )تهم ( -  الواردة في عجز البيت الس 

اعر: (0 د نوع األسلوب وغرضه البالغي في قول الش   حد 

 الوارد في صدر البيت العاشر. (!)هللّمنّأيلولّشهرّساحر -

 الوارد في صدر البيت الحادي عشر. ذاّيدب جّأوّيحوكّكوشيه؟(ّ)من -

في العبارتين التاليتين صورتان بياني تان. بي ن نوعهما واشرحهما، ثم  قف على سر  بالغة كل   (4
 منهما:

 الواردة في عجز البيت الر ابع. )العطرّأنفاسّالث رى( -

ادس. )األشجارّتخلعّأخضرا( -  الواردة في صدر البيت الس 

 نتهىّالموضوعّاألولا
ّ
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ّالثاني الموضوع
ّالنّ  ّ:ّص 

مقـد س مـن مظـاهر كرامـة األم ـة التـي تحتـرم نفسـها، وعنـوان مـن عنـاوين مْجـدها  َمظهـرإن  الل غة »
ـــة العربيَّـــة كافَّـــة، وعنـــوان  نَّمـــا هـــي لغـــة اأُلمَّ ووجودهـــا... والل غـــة العربي ـــة ليســـت لغـــة الجزائـــري ين وحـــدهم، وا 

(، )كــانّللمنطــطّســلطانهــا إنَّمــا ُيهـين العــرَب أجمعــين، هـذا هــو المنطــق يـوم كرامتهـا ووجودهــا، َفَمـن أهان
وعلى هذا األساس أتحَدث اليوم إلى العرب عمَّا أصاب لغتهم من ازدراء وا هانة فـي ُعْقـِر دارهـا بـالجزائر، 

 وما ألحقه الفرنسيُّون بها في أرضها...
ســونها... فعــزَّ  احتــلَّ الفرنســيُّون الجزائــر... فوجــدوا أهلهــا يــدينون باوســالم، ويتكلَّمــون بالعربيَّــة ويقدِ 

ْفَناَءهــا أو َمْســَخَها  مــاُت حيــاة، ألنَّهــم بيَّتــوا قْتلهــا وا  ســاٌت أو مقوِ  ــة مقدَّ علــى المســتعمرين أن يكــون لهــذم األمَّ
ل ضربة حازمة إلى الل غة، مظهـر كرامـة بوا أوَّ ، فرأوا أن يصوِ  األم ـة و عنـوان بقائهـا، فأصـدروا  على األقل 

قانونــا يجعــل اللغــَة الفرنســيَّة فــي الجزائــر هــي اللغــة الرســميَّة وحــدها، وصــيَّروها لغــة المدرســة ابتــداًء مــن 
فوف العالية في الجامعة و جعلوها لغة المعاملة العام ة... إنَّما الذي يعـزُّ ـــ و ال  روضة األطفال إلى الص 

يقه هو أنَّ الفرنسيِ ين "الديمقراطيين" قد أصـدروا قانونـا رخـر يعتبـرون الل غـة العربيَّـة شك  على القارئ ــ تصد
، بـل تجـاوزم إلـى اصـطناع  لغـةبين أهلها  أجنبي ـة، وهـذا مـا حصـل بالـذات، ولـم يِقـِف األْمـُر عنـد هـذا الحـد 

ــحف  هــاإذاُّســِمَحّتفتحكــلِ  أنــواع اوهانــات لهــا، فكــلُّ مدرســة أهليَّــة للعربيَّــة )ــــ  ــــ (إنَّمــا َتْخَضــُع لقــانون الص 
ذا َكَتْبَت أنت إلى صديق لك رسالًة في الجزائر، وجعْلَت العنوان بالعربيَّة، إنَّما ُترمـى فـي سـلَّة  األجنبيَِّة، وا 
ــد أنَّهــا  الُمهمــالت...ال َيْحُســن بــي أْن أفــار  القــارئ العربــيَّ قبــل تطمينــه علــى لغتــه وَمظهــر كرامتــه، فأؤكِ 

ــ بحمد هللا ــ في ألف خير، ألنَّ أهل الجزائر قد داسـوا تلـك القـوانين الحقيـرة بأقـدامهم، واسـتهانوا بكـلِ   اليوم
ـجون والغرامـات وبكـل  مـؤلم  مـن أجـل لغـتهم ،تعذيب يصيبهم في سبيلها بـوا بالس  فمـا زالـوا كـذلك حت ـى  ،فرح 

كتت ُمرغمــة، ولــو كانــت قوانينهــا التــزال نظري ــًا عجــزت بربري ــة االســتعمار أمــام إرادة الجزائــريين الجب ــارة فســ
 قائمة لكن ها غير منفذ ة.

إنَّ وظيفتــــي هنــــا هــــي أْن أشــــكَو إلــــى العــــرب مــــا أصــــاب لغــــتهم وعنــــوان مْجــــدهم مــــن إهانــــة ...         
ّّّّّّ«.ومطاردة، ثمَّ ال أوصيهم بماذا يصنعون مع المجرمين ألنَّهم َأدَرى 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 
ّ-ّالجزائرّالث ائرةّ-األستاذ:ّالفضيلّالورتالنيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ف(-تعدهاّوما99ّّص.7339ّدارّالهدى،ّالجزائر،ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّ)بتصر 
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ّاألسئلة:
 

:ّ)ّ-أو الًّ  نقطة(77ّالبناءّالفكري 
؟ (7 ِ  ؟وما أهمي تها بالنسبة لألم ة في رأيه ما هي الفكرة التي عالَجها الكاتب في النص 
َمات األمَّةِ  (7 ْحَها .َوَضَع المستعمر خطَّة ِلَضْرِب أحد مقوِ  عب الجزائري  إز  بيِ ن ردَّ و  ،وضِ   اءها.ِفعل الش 
 ما يلي: بيِ نْ  (0

 من خصائصه. ثالث   نوَع النص  مع ذْكرِ  -أ     
رْين اثنْين نمَطه مع ذْكرِ  -ب         راته مؤش   .من مؤشِ 

4) . ْص مضمون النص  بأسلوبك الخاص   َلخِ 
 

:ّ)ّ-ثانياًّ  نقاط(38ّالبناءّالل غوي 
ْد الحقل الداللي  لأللفاظ التالية: ) (7  (.القوانينالل غةّــّاألمَّةّــّالمدرسةّــّحدِ 
 أَعرْب: (7

 إعراَب مفردات: -أ       
 في الفقرة األولى.ّالواردةّ«مظهرّ» -
 في الفقرة الث انية. ّالواردةّ«لغةّّ» -

إعراَب ُجمل:  -ب   
 في الفقرة األولى.ّالواردة)كانّللمنططّسلطان(ّ -
 في الفقرة الث انية.ّالواردة)إذاُّسِمَحّتفتحها(ّ -

ورة ال (0 رح نوع الص   بيانيَّة وبالغتها في قوله:بيِ ن مع الش 
ّّإنَّماُّترمىّفيّسلَّةّالُمهمالت(.)ّ-ّّّّّ
جون(.ّ-ّّّّّ بواّتالس   )ّفرح 

ْد في  (4  َمظهرْين من مظاهر االت سا  مع الت مثيل.الفقرةّالث انيةّحدِ 
  

 ثانيانتهىّالموضوعّال




