
    

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

 متحانات والمسابقاتالالديوان الوطني ل
 2020دورة:                                                                 التعليم الثانوي بكالوريا امتحان

   الّشعبة: علوم تجريبية، رياضيات، تسيير واقتصاد، تقني رياضي

               غة العربية وآدابها الل مادة: اختبار في

 4من  1صفحة 

 

 

 د 03و سا 02 المدة:

 :اآلتيين الموضوعين أحد يختار أن المترشح على
 األول الموضوع

 الّنّص: 
 هـــــــــراالـد   -فـيمـا قـــد كتْبــــــُت لها  -وأشـَهــْدُت       كتـبـــُت لنـفـســــــــي عهـــــــــــد تحــــريــرهـــــــــا ِشْعـــــــــــــــــــرا -1
 وصـي ـــــْرُت ِســــــــــرَّ الـر أي فــــــــي أمـــــــــره جْهـــــــــــــرا      لــــــــذاك جـعـْلــــــــُت الحــــــــق  ُنْصـــــــــب مـقــاصـــــدي -2
ْدُت  -3  فـَلــــْم أْكـُســـــــــــــــــــُه إّل  معـــــــــانـَيـــــــــــــــــــه الـُغـــــــــــــــــــــــــــر ا      شــعــــــــــــــري ِمـــــــــــن ثــيـــــــاب ريـائــــــــــــــــهوجــــــــــــر 
 فـتـضـــرب لألنـظــــــــــار ِمـــــــــــن دونــــــــــه ِسـتـــــــــــــــرا      ــــق  ظـاهـــــــــــًراهـــــــِل الكـفــــــــــُر إّل  أن تــــــــرى الحـــــ -4
 فـتـظهــــــرها لـلن ـــــــــــــــــــــاس قـانـيــــــــــــــــــــًة ُحـْمــــــــــــــــــــــــرا      وأن تُـبـصـــــــــــر األشـيـــــــــــاء ِبـيـًضــــــــــا نــواصـعــًــــــــــا -5
 ـــــــي أفـكــاره مْطلًقــــــــــــــا حـــــــــــــــــــر افـيـصِبــــــــــــــح فـــــــ      أِحـــــــــــــــبُّ الـفـتـــــــــــــــى أن يسـتـِقـــــــــــــــــــل  بـنـفـســـــــــــــــــــه -6
نيـــا       وأْكـــــــــــــــــــــره مـنـــــــــــــــــــــُه أن يكــــــــــــــــــون ُمـقــلِ ــــــــــــــــــــــــًدا -7  ـــرى مـــع األس أسـيـــــــــــرافـُيـحَشـــر فــــــي الـد 
ي ــة األفـكـــــــــــــــار غــــــــايتهــــــــــــــــــا الكـبــــــــــــــــــرى       إذا كــــــــــان فـــــــي األوطــــــــان لـلن ــــــــــاس غـايـــــــــــــــة   -8  فـحــر 
 إذا أنـتــــُم لـــــــــــــــم تستـقـلُّــــــــــــــــوا بـهـــــــــــــــا فـِكـْـــــــــــــــــــرا      (تـستـقـــــــــــــــّل سيـاســـــة  لـــن فـأوطــــــاُنــكـــــــــــــــم ) -9
 فـَســـــمِ  الـفـتــــــــــــــى َمـْيـتـًـــــــــا وَمـوِطـنــَـــــــــــــه قـبـْـــــــــــــــرا      ىلـــــــــم يـِعـــــــــــْش حـُــــــــــرًّا ِبـَمــــــْوِطـنــــــــــــه الَفــتـــــــــ إذا -11
يَّـتــــــــــــــــــــي إن ــــــــــــــــي ات ـخـذتـُــــــــــــــِك ِقـبـلــــــــــــــــــــــة -11 ــــــــــُه وجـهــي كــــــــــــــل  يـــــــــــوٍم لهـــــــــا عـشــــــــــــرا      أُحـــــرِ   أَوجِ 
اإذا كـنـــــــــُت فــــــــي قـــْفــــــــــٍر ) -12 ْن كـنــــُت فـــــــي لـيـــــٍل جعـْلـتـُـــــــــِك لـــــي بـَــــــــــــدرا      (َتــِخـْذُتـــِك ُمــْؤنســ   وا 
ْن ّلَمنـــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــــوم  عـلـيـــــــــــــــــِك فـإن ـنـــــــــــــــــي -13  راـْهـِلهــــــــــــــــم ُعــــــــــــــذَلـُمْلَتـِمـــــس  لـلقـــــــــــوم ِمــــــــن جَ       وا 

  [بتصرف 77و 78 م، ص:1021القاهرة، مصر،  ديوان معروف الّرصافّي، مؤّسسة هنداوي للّتعليم والّثقافة،]
                                        

 شرح لغوّي: 
ا َنَواِصع ا:     الواضحة. الُغّرا:    صافية.خاِلصة الَبَياض ِبيض 

  ِاتَّخْذُتِك. َتِخْذُتِك:   شديدُة الُحمرِة. َقاِنَية  ُحمر ا:
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 4من  2صفحة 

 

 األسئلة:
ــ البناء الفكرّي: )  نقطة( 21أّوًل 

اعر قصيدته ِبَعْهٍد قطَعه على نفسه. ِفيَم تمثَّل هذا العهد؟ وماهي المبادئ الُمثلى   (2 ِاستهل  الش 
 لتحقيق ذلك؟ 

امية. ِاستخر   (1 اعر إلى الت حل ي بمجموعة من القيم الس  تهما في ي  ْج قيمَتْين منها، ُمْبِرًزا أهمدعا الش 
 بناء الفرد والمجتمع.

، واشرْحهما.  (3 اعر في األبيات الث الثة األخيرة؟ مثِ ل بعبارتْين من الن ص  د الش   ماذا يمج 
ابع عاطفتان متباِيَنتا  (4 ادس والس  رح.في البيتْين الس   ن. أْبِرْزهما مع الش 

 
 نقاط( 07ثاني اــ البناء الّلغوّي: )

ده، واذُكر عائده وفائدته.  (2 اعر ضمير المخاطب في البيتْين األخيرْين. حد   وظ ف الش 
 أعِرْب ما يلي:   (1

 إعراب مفرداٍت:  -أ
ابع.أسير ا"  -  " الواردة في عجز البيت الس 
 " الواردة في صدر البيت العاشر.إَذا"  -

 جمٍل: إعراب -ب
 ( الواردة في صدر البيت الت اسع.لن تستقلَّ سياسة  ) -
ا) -  ( الواردة في صدر البيت الثاني عشر.َتِخذُتِك ُمؤِنس 

د األسلوب البالغي  الوارد في البيت الر ابع، وبيِ ن نوَعه وغرضه.  (3  حدِ 
ورتين البياني تْين اآلتيتْين؟ ِاشرحهما، وبي ن سر  بالغة كلٍ  منهما.   (4  ما نوع الص 

 ( الواردة في عجز البيت الث الث.فلم أكسُه إًّل معانيه الغّرا) -
 ( الواردة في عجز البيت العاشر.موطنه قبرا) -

 
 

 

 

         
 انتهى الموضوع األول
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 4من  0صفحة 

 

 الثاني الموضوع
 

 ص:النّ 
ما نَّ اجتماَعُهم إنَّ فإ ؛ْم ِمَن الَمَعاشِنْحَلِتهِ  فِ الُهَو باْختِ  أحوالهم إن مااِل في َأنَّ اْختالَف اأَلْجيَ ِاْعلْم       

.ميِ  والكَ قبل الحاجِ  نه وبسيط  مِ  صيِله واّلبتداِء بَما ُهَو َضُروري  حْ لى تَ عاوِن عَ هو للت    اليِ 
ن الَغَنم والبقر مِ  راَعة، وِمْنُهم مْن ينتِحل الِقياَم على الحيوانِ الِغراسة والز  ن مِ َح ل الَفلْ يستعمِ  نْ م مَ فِمنهُ        

ود ِلِنتاجها واستخراج فضالتها     رورةُ م الضَّ . وَهؤّلِء الَقاِئموَن عَلى الَفْلِح والحيواِن َتدعوهوالَمْعز والنَّحل والدُّ
 رِ لمساِرح للحيواِن وغيْ ِن وان المزارِع والُفدُ مِ  تَِّسُع لُه الَحواِضرُ تّل ا مَ ع  لِ ألن ُه متَّسِ  ،إلى الَبْدو - وّل ُبدَّ  -

اجاتهم اجتَماُعهم وتَعاونُهم في حَ  حينئذوكان  ؛مْ هؤّلِء بالَبدِو أْمًرا َضروريًّا لهُ  ذلَك. فكاَن اختصاُص 
فَ  هم مَن القوِت والِكن ِ رانِ هم وعمْ وَمَعاشِ  ُل بُ ما هو بالمقداِر الذي اءة إن  والدَّ            ْلَغَة العيشِ يحفُظ الحياَة وُيَحصِ 

وَحَصل  (اشين للَمعلِ اتَّسَعت أْحواُل هؤًلء الُمْنَتحِ )للَعْجز عم ا وراء ذلك. ثمَّ إذا  - عليه زيدٍ من غير مَ  -
فَ  ىلهم ما فوق الحاجة من الِغن َعة، وَتعَ ِه، دعاهم ذلك إلى الس  والرَّ  ،رورةلى الضَّ عائد اونوا في الز  كون والدَّ

رواخِتطاط الُمدن واألمصار للت حأنُّق فيها وَتْوِسعة البيوت واسَتْكثروا من األْقواِت والمالبس والت   . ثمَّ تزيُد ض 
فِه والد عة فَتجي طابخ المَ  ةِ ادَ جَ تِ ق في ِعالج القوِت واسْ أنُّ ها في الت  غَ بالِ مَ  رِف البالغةُ عوائُد الت   ءُ أحوال الر 

يباج وغير ذلك مالبِس الفاخرِة في أنواعهاوانِتقاء ال ْحكاِم ر البيوِت والصُّ  اّلةِ ، وُمعَ ِمن الحرير والد  وح واِ 
 ُذوَن القصورَ خنائِع في الُخروِج من القوَّة إلى الفعِل إلى غايتها، َفيت  وْضِعها في تْنجيدها، واّلنتهاِء في الص  

ما  - في استَجادةٍ  -َن و قْرِحها، وُيبالغون في تْنجيدها، ويختلون فيها المياَه وُيعالوَن في َص والمنازَل، وُيْجرُ 
 أهلُ  ،ون ومعناه الحاضر  ؛أو ماعوٍن. وهؤّلء هم الَحَضرُ  ةٍ أو آنيَ  ْن َمْلبوس أو فراشٍ يتَِّخذونه لمعاِشِهم مِ 
نائعَ ) نْن هؤّلِء مَ مِ األمصاِر والبلدان. و  ة. وتكون مكاسُبهم ر جاينتحل التِ   نْ ومنهم مَ  (،ينتحل في مَعاشه الصَّ

ن أن  قْد تبي  ْجِدهم. فومعاَشهم على نسبِة وَ  ،روري  لى الض  م زائدة عَ ألن  أحوالهُ  ؛أنَمى وأرَفَه من أهل البْدوِ 
 ّل ُبدَّ ِمنها كَما ُقلناُه. ةطبيعيّ أجياَل البدِو والَحَضر 

                                                [212و 211: . ص1021 لبنان،، شرباعة والنّ دار الفكر للطّ  -مة المقدّ  -حمن بن خلدون عبد الرّ ]
 

 :لغويّ شرح 
راعي ة.الُفُدن   مذهبهم وطريقتهم. ِنحلتهم: ان وهو مقدار لألرض الز   : ج. فد 

  .تزيينها تنجيدها:    .الحاجة د ِ سَ ما يكفي لِ  ة:غَ لْ بُ   .   كل  ِبناٍء َيِقي من الَحر  والبرد :الِكنّ 
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 4من  4صفحة 

 

 األسئلة:
 نقطة( 21) :البناء الفكريّ ــ ًل  أوّ 

ْح إجابتك. فة المشتركة بينهمالص  ما سبُب اختالف األجيال في أحوالهم؟ وما  (2  ؟ وض 
ا من قً ؟  اشرح الفكرة انطال«رورةائد على الض  نوا في الز  وتعاوَ »ما الذي يقصده الكاتب بقوله:  (1

 ِ  عيش.ا بالواقع المَ ستعينً رأيك في ذلك مُ  دِ ثمَّ أبْ  ،الن ص 
3) . رح والت مثيل من الن ص  ْدها مع الشَّ ة في عرض أفكاره. حدِ   للكاتب منهجي ة خاصَّ
يتين  فه، ثم  اذكْر ينتمي الن ص؟ عر   نثري   فن   إلى أي   (4  ل.مع الت مثي من خصائصهخاص 

 
 نقاط( 07) :غويّ البناء اللّ  ــاثاني  

  هما:ثم  سم ِ  ،حقلين بارزين فيالية األلفاظ الت   ْف صن   (2
َفه، الَفْلحالقصور، »  «.الّضرورة، الّتجارة، الَمزارع ،الرَّ

في  ..(.فقد تبّين أنّ ) في بداية النص وبين عبارة ...(ِاْعلمْ )العالقة التي تربط بين عبارة ما  (1
ْح إجابتك.   نهايته؟ وضِ 

  ما يلي: أعرْب  (3
 : إعراب مفرداتٍ  -أ

 ...".اجتماعهم حينئذكان "الواردة في قوله:  "حينئذ" -
 ."ةطبيعيّ ن أن  أجيال البدو والحضر تبي  "في قوله: الواردة  "ةطبيعيّ " -

 : لٍ مَ إعراب جُ  -ب
عت سات   إذا"ثم  في قوله:  الواردة( ين للَمعاشلِ الُمْنَتحِ  سعت أحوال هؤًلءاتّ ) -

 ."أحوال هؤّلء...
نائعَ ) - ي ينتحل ف نْن هؤّلِء مَ مِ و في قوله: " الواردة( ينتحل في مَعاشه الصَّ

نائعَ   ".مَعاشه الصَّ
ًنا بديعيًّا، ثم َبيِ ْن نوعه وأثره. (4  استخرْج من الن ص  ُمَحسِ 
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