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الشييرة:
ت ىذه القصيدة بعد معركة الجرف ّ
النصُ :ن ِظ َم ْ
دين ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ػرـ ب شم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِؿ ش َ
 -1غنىىىىىىىىىىى فأطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َ
 -2وذاعَ لمس ػ ػ ػ ػ ػ ِػر َن ْش ػ ػ ػ ػ ػ ػر ف ػ ػ ػ ػ ػػـ حػ ػ ػو ِ
اـ ػ ػ ِػرَنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ٌ
ّ

ِ
دين ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
اف ح ػ ػ ػ ػ َ
المػ ػ ػ ػ ْػدل َج الحي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر َ
وأرشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َػد ُ
بو ِاد َينػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
وشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ عَ لمحػ ػ ػ ِّ
ػؽ صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػو ٌ
ت فػ ػ ػػـ َ
ابين ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
نـ الِنص ػ ػ ِػر ِم ػ ػػف أـمَ ػ ػػـ رو َ
ك تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ

ػت
 -3تحقّ ػ ػ ػ ػ ػ َ
ػود و انطمقَ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْ
ػؽ ادم ػ ػ ػ ػ ػ ُػؿ المنش ػ ػ ػ ػ ػ ُ
ػعـ ِ
أف المـػ ػ ػ ػ ػ َػد
-4
وآمػ ػ ػ ػ ػ َػف ّ
تصنع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوُ
ُ
الشػ ػ ػ ػ ػ ُ
َ

ب التِّح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِد وب لػ ػ ػ ػ ػ ِػرّش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِ
أيدين ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ش َ

أـع َنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ مػ ػ ػ ػ َػف ادوـ ػ ػ ػ ػ ِت أ ْ َم َنيَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
 -8وكػ ػ ػ ػ ْػـ
ْ

ادين ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
وطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ لم شتِػ ػ ػ ػ ػتػ ػ ػ ػ ػ ْ
ػت أح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرَار و َ
نين ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ليوَن ػ ػ ػ ػ ػ ك في ػ ْػؿ ُكِن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ مـ َ
وك ػ ْػـ ْ

لبن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
 -5فمػ ػ ػ ػ ػ ِّ
أـ ػ ػ ػ ػ َػد ْ
ت فػ ػ ػ ػ ػػـ مط َ
السيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ سةُ ْ
إف ِّ
السي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َسة أ َْو َىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌـ ُمـمِّمَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةٌ
ّ -6
 -7وطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ لم أوى َن ػ ػ ػ ػ ػ ْ ِ
ـم َـتَِنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
َ َْ
ػت ـ ػ ػ ػ ػ ػ َػوْ َ
ػت
الح الــػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُػر وانبع َػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْ
للاُ أكبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُػرك َ
الش ػ ػ ػ ِ
ػت
ّلبي ػ ػ ػ ِػؾ َي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػورةَ ّ
ػعـ الت ػ ػ ػػـ زحـ ػ ػ ػ ػ ْ
أ نػ ػ ػ ِ
ػت الػ ػ ػ ّػدوا لشعػ ػ ػ ػ ػػـ َعىىىىى ه
ـمىىىىىىىىىىىى )
ىىىىىىز َم ـر ـ
ُ
ػوـ  -شػ ػ ػ ػ ػ ى ػ ػ ػ ػػدةٌ
َى ػ ػػذ َمعَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِرُك َن  -يػ ػ ػ ـ ػ ػ ُ

-9
-11
-11
-12

ػوـ َنكبػ ػ ػ ػػتِيـ
َ -13س ػ ػ ػ ػمُوا الـَرنسػ ػ ػ ػ َ
ػيس ـِن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يػ ػ ػ ػ َ
ت بقَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي ُىـ ه
مهشمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
 -14وكي ػ ػ ػ ػػؼ ف ػ ػ ػ ػ ّػر ْ
محم ػ ػ ػػة
 -15يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وـعػ ػ ػ ػةَ الـ ػ ػ ػػرؼ ي ػ ػ ػ ػ تػ ػ ػ ػ ري َ َم َ

وال ِ
ـينػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
الش َك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َوْ أف ػ ػ ػ ػ َد ْ
ت َـ ْبػ ػ ػ ػ َػر م َ
امين ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
مر َ
لم ػ ػ ػ ْ
ـرـمتَْن ػ ػ ػ ـ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف َ
َي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ط َ

ُ
ـينػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ُْأنغ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُـ ْور َتنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ الكب ػ ػ ػ ػ ػ َػرْ تُن َ
تُ ِ
ادرض ِمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف ِرـػ ػ ػ ِ
وينػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
طيّػ ػ ػ ُػر
المن َ
َ
ػس ُ

ػداوينػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
الم ػ ػ ػ ػ ػ َ
لمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
داؤه َ
أـيػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
فط َ
أن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ـيػ ػ ػ ػ ػ ْػزن ـمػ ػػـ ـػ ػػو ِ
ات َـ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ز َينػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ّ
ََ َ
ّ
ِ
ػدن مػػنيـ م ػ ِشىىي َنا)
كيػػؼ حصػ َ
الـػ ْػرؼ ْ
فػػـ ُ
ِ
نين ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ػموْ أفَ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َ
وـ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد أُذيقُ ػ ػ ػ ػ ػ ػوا م ػ ػ ػ ػػف َ
الب ػ ػ ػ ػ ػ ػ َ
وتمكينػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ػر
ورتِن ػ ػ ػ ػ نصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ـا
َ
ك نػ ػ ػ ػػت ل َ
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شرح لغوي:

ِ
الس ُنر ليلـ  -روابينا ـمع رابية) :مرتـع مف ادرض  -مراميناَ :مط لُِبن .
شادينا ّ :
الم ـدلجّ :
مغنين  -ـ
أـعـَت  -المناوي َنا المن ِونِيف) :المع ِر ِ
ـيف  -ما ِشينا :يقصد م شنن  -أفانين :أنواع.
أوـ َن ـتَ ْ :
ُ
ـ

صفحة  1من 4
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األسئم :
أوال -البناء الفكري 14( :نقاط)
-1
-2
-3
-4
-5
-6

يعبر ـف ابتي ـو فـ بداية القصيدة ِّ
وـح.
السبـ الّذ ـعؿ الش ـر ِّ
م ّ
النـ ؿ السي سـ ـبؿ ال ّورة التحريرّيةِّ .
حد ْد تمؾ المآخذك ُم ِبد ـي رَأيؾ فيي .
ّ
لمش ـر مآخذ ك يرة ـمـ ّ
ّ
الـ ـَ َدتْو ـن ـتو
بِ َـ اـتنع ّ
الشعـ الـزانر ّ وا َ
ِّ
الشييرة.
الش ـر لمـيش الـر
نسـ يوـ معركة الـرؼ ّ
رسمي ّ
وـح ّ
الصورة الّتـ َ
ّ
سية.
ـع
سب ّ
لمن ّ
ص؛ بتحديد فكرتو الع ّمة وأفك ره ادس ّ
تصميم من ـ
ـ
ِّ
ص.
لخص مـموف ادبي ت بأسموبؾ الخ ّ

مؤشريف لو مع التّم يؿ.
ذكر ّ
ص اُ ُ
النمط الغ لـ ـمـ ّ
 -7م ّ
الن ّ

ثانيا – البناء المغوي 40( :نقاط)

"م ِ
عارـكنا"َ " ،م ـم َحم ".
َ -1س ِّـ الحقؿ الد
اللـ المن سـ لأللـ ظ اشتية" :االتحاد" ،ه
"الرشاش"َ ،
ّ ّ
ظـ أبي ت القصيدةِّ .
ص.
حد ْد ـ ندهك ِّ
الش ـر ـمير المت ّكمميف فـ ُم ْع َ
َ -2وظِؼ ّ
وبيف دوره فـ اتس ؽ ّ
الن ّ
الـموعِ .ا ِ
ستخرـي ك ـ ِّ
صنـي مع التّعميؿ.
ورد ْ
َ -3
ت فـ البيتيف ال ّ مف  )8وال ّ نـ ـشر  )12أنواعٌ مف ُ
 -4أ .أـرـ م يمـ إـراـ مـردات:

"غنى" فـ صدر البيت ادوؿ )1ك و"مهشم " فـ صدر البيت الرابع ـشر .)14

المحؿ اإلـرابـ لمـممتيف الواـعتيف بيف ـوسيف
ـ .م
ّ
ّ
 -عز مرـم ) الواردة فـ صدر البيت الح د ـشر .)11

 شينا) الواردة فـ َـ ُـز البيت ال ّ لث ـشر .)13ص وم ـرـو البلــ
 -5م نوع ادسموـ الغ لـ فـ ّ
الن ّ
ّ
الصورتيف البي ّنيتيف اشتيتيفك ّـ ّبيف نوـييم و ِس ّر بلـتيم :
 -6اشرح ّ
تصنع  ...ـأي ِدينا" الواردة فـ البيت الرابع .)4
المجد
 "أن ــ
" -إن السياس أوـام" الواردة فـ البيت الس دس .)6

ثالثا – التقويم النقدي 44( :نقاط)

غرب ك وذلؾ بــؿ ِ
الق َيـ اإلنس ّنية الخ لدة التـ ـ مت ـميي .
ت ال ّورة الـزانرّية ب ىتم ـ ّ
َح ِظ َي ْ
وم ِ ـ
الشع ار ك َمشرـ َ
القيـك م َدـِّم إـ بتؾ بشو َ ِ
ِ
ت.
درس َ
اىد م ّم ْ
 ّبيف ّأىـ تمؾ َ ُ ـ

انتهى المىضىع األول
صفحة  2من 4
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الموضوع الثاني
النص:

ـصة لمك تـ الـزانر ّ "مولود معمر "ك ص حـ ىذا الكت ـ أَ ٌخ لن مف أى ػ ػؿ الـزانر
الربوة
المنسية ّ
ّ
ّ
كؿ واحدة
ال أـرفوك وال أك د أحقّؽ اسمو الّذ يحممو كت ُبو ىذا مكتوب ب لمّغة الـر ّ
نسية  ...وفـ الكت ـ خصمت ف ّ
منيم تكــ لِتبمُغ ب لكت ـ منزلةـ ممت زة مف الـودة واإلتق فك وكيؼ وـد اـتمعت أحسف اـتم عك واْلتَأَ َمتَ أد ِ
ؽ
َ
اْلتِن ـك وا ْنتمَـت منيم موسيقـ حموةٌ مرة تُرــ القمـ و ِ
مـصمة
الذ َ
وؽ مع ؛ ف لكت ـ دراسة اـتم ـِية ـميقة دـيقة ّ
ُّ

أحدا
ص ِّوُر أىؿ ىذه الربوة فـ ـزلتيـ تمؾك وـد فرـوا دنـسيـ واـتمدوا ـميي ك فمـ يك دوا يذكروف ـ
مستقص ة تُ َ
الن سك وىـ يـيمػوف م و ار الـب ؿ الّتـ تَقُوـ دون ػيـك ال يعرفونيـ إالّ حيف يـطروف إلـ ذلؾ
ـيرىـ مف ّ
ِ
أـؿ م يـطروف إليو . ...
اـط ار ار وم ّ

أشد
بعد لـ أُِل ِـ إالّ ب َ
إف فـ الكت ـ خصمة أخرْ رانعة ّ
ـية ليذا الكت ـك وـد ُ
وأن ُ
ـمت ّ
لخصمة االـتم ّ
الروـة؛ وىـ ىذه الّتـ تتّصؿ بحي ة ـم ـة مف الـتي ف فيم بينيـ مف ـيةك وفيم بينيـ وبيف أنـسيـ مف ـية
ّ
أشد التّق رـك تـمع بينيـ
ولكنيـ ـمـ ذلؾ متق ربوف ّ
أخرْ؛ َو ُى ْـ ِفتَْيةٌ تختمؼ حظوظيـ مف الغنـ والـقرك ّ
ِ
ينسوف م بينيـ مف الـروؽ حيف
ـبيمتيـ وتـمع بينيـ ِسنيـ ويـمع بينيـ اشتراكيـ فـ ِـ ّد ّ
الشب ـ ولَعبو .ىـ َ
الشب ـ حيف ُيت ح ليـ الـراغ.
يمتقوف ليمعبػ ػوا أو َي ْس ُمروا أو يأخذوا فـ م شاء هللا) أف يأخذوا فيو مف فنوف ّ
حدث فيوك
َو ُى ْـ
ويـدوف المّذة فـ مداـبتو والتّ ّ
لح ّ
ـ
ـ حيف َي ـكون في نفوسهم أملا) ُيداـبونو َ
ـميع َي ْن َع ُموف ب ُ

فتكوف ليـ َمت ـ وذخراّ .ـ ُىـ
قية البرينةك يختطـوني اختط ف ُ
وينعموف كذلؾ حيف تُت ح ليـ بعض ل ّذاتو ّ
الن ّ
ؽ آم لو
تتحو ُؿ آم لو إلـ يأس ُميمِؾ ال راحة منو وال سبيؿ إلـ اتّق نوك أو حيف تُ َحقِ ُ
لح ّ
ـميع َيشقَوف ب ُ
ـ حيف ّ

يمسي بـن حو البغيض
رــ وـبطةك وتمأل الحي ة سع دة وىن ة واشراـ ؛ ّـ ال يمبث الحرم ف أف ِ
فتمأل القموـ ـ
فتتحوؿ يأس مظمم ينتيـ بأصح بو إلـ الموت.
ِ

وفـ الكت ـ كآبة ى دنة تصحبو كم يصحبو الحرم فك ليست كآبة يأس وسخط و ورة ك واّنم ىـ كآبة
رــ ب لقـ واذـ ف لمخطوـك وانتظ ر لم يمكف أف ي ْأتِ
النسي ف الّذ
ـ بم ُي ْخ ِرُج ىذه ال ّربوة مف ىذا ّ
َ َ
ـيَ لك ير مف الخطوـك ولعل الزمان أف يتيح ليـ حي ةـ يش ركوف فيي
غمرى ك و ِمف ىذا اإلىم ؿ الذ ُي َع ِّر ُ
َي ُ
ِِ
ِ
أشد إــ بـ
مؤّريف ال متأ ّريف فحسـك وـ مميف منتـيف ال مذـنيف خ ـعيف لِم ُيمِـ بيـ ِم َف الصػروؼ .م ّ
بيذا الكت ـ الّذ ال أُ ِ
ـيـ
نكر مف أمره شين إالّ ّأنو لـ ُيكتَـ ب لعر ّبيةك وك ف خميقـ أف ُيكتـ بي .
ّ
ولكف ىذا ٌ
ؤخذ بو االستعم ر مف العيوـ وال ّذنوـ.
ؤخذ بو االستعم رك وم أك ر م ُي َ
ؤخذ بو الك تـك واّنم ُي َ
ال ُي َ

ط حسين

 -بتصرف –

من كتاب "نقد واصلح" ص  40وما بعدـا.

ـديرا.
شرح لغوي :إذعان لم ـخطوب :رـوخ لممص نـ -
ُّ
الص ـ
روف :النوانـك المص نـ – َخميقاا :ـ

صفحة  3من 4
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األسئم :
أوال – البناء الفكري  14 :نقاط)
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ِ
ذكرىم .
ـ بيم الك تـ .اُ ُ
فـ الكت ـ َخصمت ف أُــ َ
نسية" كم نقمي الك تـ
الم ّ
م ىـ مظ ىر الحي ة االـتم ّ
ـية فـ ّ
"الربوة َ
ـسيةِّ .
ص.
ومي ت ّ
وـحي مف خلؿ ّ
الن حية ّ
الشب ـ ِمف ّ
الن ّ
الن ّ
تن َوؿ الك تـ َي ّ
سية.
ـ ْع ىيكمة فكرّية ّ
َ
لمن ّ
ص؛ بتحديد الـكرة الع مة وادفك ر ادس ّ
ِ
ِ
نسية أ َْب ِد رَأيؾ ُم َع ػمِ ػ ـل.
الربوة
المنسية" ب لمغة الـر ّ
ّ
م موـؼ "طو حسيف" مف كت َبة " ّ
تقنية التّمخيص.
ّ
لخص مـموف ّ
اـي ّ
النص ُمر ـ
ص اُذكر ل ةـ ِمف ِّ
مؤشراتوك مع التم يؿ.
م الّنمط الغ لـ فـ ّ
الن ّ

ثانيا – البناء المغوي 40 :نقاط)
ا

َش ِد إِ ْـ َـ بِـ ِ ...م َف اْل ُعيوـ والذنوـ"ك
"م أ َ
ّ .1بيف َد ْوَر حروؼ العطؼ َو حروؼ ّ
الـر فـ ـوؿ الك تـَ :
مع ِذ ْكر بعض مع نيي .
ص َـ ْم َعـ ِـمِةك ِّ
فية.
 .2استخرج مف ّ
وحدد صيغتَييم ّ
الن ّ
الصر ّ
ْ
 .3أـرـ م يأتـ إـراـ مـردات:
ص ِّور أىؿ ىذه الربوة فـ ـزلتيـ تمؾ".
 الربوة) الواردة فـ ـوؿ الك تـ" :تُ َتيح ليـ حي ة ."...
 (لعل الزمان) الواردة فـ ـولو" :ولعل الزمان ْأف ُي َ

أمل).
المحؿ اإلـر
ّ .4بيِ ْف
ابـ لمـممتيف اشتيتيف الواردتيف فـ الـقرة ال ّ نية :شاء هللا)  -يكون في نفوسهم ا
ّ
ّ
ص:
سند إليو فـ العب رتيف اشتيتيف الواردتيف فـ ّ
ّ .5
الم َ
الم َ
الن ّ
سند و ُ
حدد ُ
"في الكتاب خصمتان" " -تختمف حظوظهم".
ِّ .6
وبيف ِس ّر بلـتيم :
الصورتيف البي ّنيتيف اشتيتيفك ِاشرحيم ك ِّ
حدد نوع ّ
متاعا" فـ الـقرة ال نية.
 " ...فتكون لهما
ِ
يغمرـا" فـ الـقرة ال ل ة.
" -من ـذا النسيان الذي ـ

ثالثاا – التقويم النقدي  44 :نقاط)

ؽ َمنيَ ِـ ِو التّـديد ّ المعروؼ.
ض "ط حسين" كت ـ "الربوة المنسي " لػ"مولود معمري" فـ َمقَ ؿ نقد ّ وْف َ
َـ َر َ
ص ُم ِّبيػ ـػن :
المطموبِ :
توسع فـ ىذه الـكرة مف خلؿ ّ
الن ّ
موـؼ "طو حسيف" مف الكت ـ.
َ
 المذىـ اددبـ الذ تَظير ِص.
ملم ُحو فـ ّ
الن ّ
َ
َ
 -رَأيؾ مع التّعميؿ.

انتهى المىضىع الثاني

صفحة  4من 4

3as.ency-education.com

اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان البكالوريا دورة2016 :

اختبار مادة :اللغة العربية وآداهبا

الشعبة :آداب وفلسفة

املدة  44سا و34د

عناصر اإلجابة (الموضوع األول)
أوال :البناء الفكري 14 (:نقاط)
 -1السبب الذي ج َعل الشاعر ٌُعبّر عن ابتهاجه فً بداٌة القصٌدة هو اندالع الثّورة التّحرٌرٌة ،وٌتّضح
ذلك فً البٌتٌن الثانً والثالث.
 -2لل ّ
شاعر مآخذ كثٌرة على النّضال السٌّاسً قبل الثورة التحرٌرٌة ،منها :
 عدم جدواه فً تحقٌق المطالب. ّأنو أوىام مضمّمة. موىن لقوى الجماعة ومشتّت لصفوف األحرار. مضيعة لموقت.ال ـ ـ ـ ـّرأي :يُقبلُرأيُُال ّتمميذُإذاُكانُم َعمَّلاُ.
الم َسمَّح.
ي بعدم جدوى النضال
وقادتوُ ىذه القناعة إلى ّ
السياسيَ ،
َ -3
تبني الكفاح ُ
اقتنع الشعب الجزائر ّ
ّ
النص(ُُ:الُي َنقّطُاالستداللُمنُالنصُ،بلُىوُلمزيدُالتوضيحُفقط)ُ ُُُُُُُُُُُُُُ.
دليل ذلك من ّ
أن المجد تصنعو باالتحاد وبالرشاش أيدينا.
وآمن
الشعب ّ
ُ
َُُُُُُُُُُ ُ-
ُُُُُُُُُُ -الح الفجر وانبعثت أنغام ثورتنا.
الشعب الّتي زحفت.
 ّلبيك يا ثورة ّالدواء لشعب ... .وغيرىا من العبارات المبثوثة في أبيات القصيدة.
 أنت ّالشييرة صورة َميينة ،ذاقوا فييا
الشاعر لمجيش الفرنسي يوم معركة الجرف ّ
الصورة التي رسميا ّ
ّ -4
ىزيمة مذلّة فح ِ
ضروبا من البموى ،كما في األبيات
ليل بعدما أُذيق
صد منيم الكثير ،ومن بقي منيم َّ
فر ذ ً
ً
ُ
ُ
من  21إلى .24
ص:
ُ-5الييكمةُالفكريةُلم ّن ّ

الشاعر لمعركة الجرف.
أُ-الفكر
ةُالعامة :تمجيد ّ
ّ
بُ-األفكارُاألساسية:
( -2من ب 2إلى ب :)4فرحة بانطلق الثورة.
الشعب.
السياسي في تحقيق طموحات ّ
( -1من ب 5إلى ب :)8فشل ّ
النضال ّ
الشعب لنداء الثّورة.
( -3من ب 9إلى ب :)22استجابة ّ
الصورة المذلّة لمجيش الفرنسي يوم وقعة الجرف.
( -4من ب 21إلى بّ :)25
اعى فيو:
المترشح
 -6تلخٌص مضمون األبيات بأسموب
ّ
الخاصُ ،ير َ
ّ

 ملءمة المضمون. مراعاة حجم النص.المترشح( :سلمة المغة  +جودة التعبير).
 أسموبّ
ممخص مقترح للستئناس:
ّ
ابتياجا ببشرى اندالع ثورة نوفمبر في كامل ربوع الوطن ،رفع مطربنا عقيرتو بأىازيج الفرحة.
ً
اتيجيتنا ،ولجأنا إلى الكفاح
ر
است
نا
ر
غي
السياسي
النضال
اسطة
و
ب
استقللنا
آمال
تحقيق
في
ولما فشمنا
ّ
ّ ّ
قدمنا أروع الدروس في كيفية الدفاع عن األرض
المسمّح الذي استجبنا لندائو .وفي معركة الجرف ّ
يجُّر أذيال الخيبة واليزيمة.
والعرض؛ بسحقنا لمجيش الفرنسي الذي ّ
فر ىارًبا ُ
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العالمة
مجموع
مجزأة
2×5.5

2×5.5

5.5
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5.5

0.5
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1
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اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان البكالوريا دورة2016 :

اختبار مادة :اللغة العربية وآداهبا

الشعبة :آداب وفلسفة

املدة  44سا و34د

عناصر اإلجابة (الموضوع األول)
الوصفي.
ُّ
ص :ىو النمط
ُ -7ال ّنمطُالبارزُفيُال ّن ّ ُ
مؤشراتو:
ُّ
أىم ّ
 -استحضار الموصوف وتركيز الوصف عميو (وصف انطلق الثورة).

االسمية التي تفيد ثبوت الوصف ودوامو (إن السياسة أوىام.)...،
الج َمل
ّ
ُُُُُُ-استخدام ُ
 اإلكثار من ُّ(ميشمةً.)... ،
النعوت ( أوىام مضمّمة  ،المدلج الحيران ، )...واألحوال
ّ
الصور البيانية الم ِّ
لمحق صوت /المجد تصنعو.)...
شخصة لممعاني ( شاع
ّ
ّ ُ
 اإلكثار من ُّ َكنا مجانينا؟ ،يا قوم.)...
اإلنشائية ذات الطابع
 توظيف األساليباالنفعالي (فيل ّ
ّ
ّ
ُّ
الزمانية ( حواضرنا  ،روابينا  ،الفجر ،طالما ،يوم.)...
 -توفر الق ارئن المكانية و ّ

العالمة
مجموع
مجزأة
5.5

2×5.5

يكتفيُالمترشحُبذكرُمؤشرينُمنُالمؤشراتُالمذكورةُأعلهُ.
ملحظة:
ّ

ثانياُ:البناءُالّمغويُ60ُ(:نقاط) ُ

الحقلُالدالليُلمكمماتُاآلتية ( :االتّحاد ،الرشاش ،معاركنا ،ممحمة)ىو حقل الثّورة.
-2
ّ
َّ -1
فُالشاعرُضميرُالمتكمّمينُ(نحن) في معظم أبيات القصيدةُ :
وظ
ّ

يُ .
ُُُُعائدهُ:الشعب الجزائر ّ

قبمية ،و ساىم في ترابط أجزاء النص.
ُُُدورهُفيُاتساقُالنص :ساعد في التّركيز عمى المعنى بإحالة ّ

 -3الجموعُالواردةُفيُالبيتينُُ8وُ21ىيُ:أوقاتُ–ُُمجانينُ–ُُمعاركُُُ-قَومُ .

تصنيفيا :جمع القمة :أوقات (ألنو عمى وزن أفعال).

5.5
2×5.25

4×5.25

جمع الكثرة :معارك (ألنو عمى وزن :مفاعل)  ،مجانين (ألنو عمى وزن :مفاعيل).
وىما ِمن ِ
صَيغ منتيى الجموع.
يدل عمى الجماعة وال واحد لو من لفظو).
اسم الجمعَ :قوم (ألنو ّ

40

 -4أُ-اإلعرابُالتّفصيمي:

المقدر عمى األلف المقصورة لمتّع ّذر.
 غ ّنــــــــى :فعل ماض مبني عمى الفتح ّميشمة :حال منصوب وعلمة نصبيا الفتحة الظاىرة عمى آخره.
ّ -

بُ-محلُإعرابُالجممتين:

ٍ
'شعب'.
جر نعت لـ
ُ ّمحل ّ
(ُعزُمرىمو) :جممة فعمية في ّ
محل ليا من اإلعراب.
ُ( -شينا) :جممة فعمية ،صمة موصول ال ّ

ي".
النص ىو "األسموب الخبر ُّ
 -5األسموب الغالب في ّ
متنوع بين "تقرير حقائق تاريخية متعمقة بالثورة التحريرية ومعركة الجرف" وبين
غرضو البلغيّ :

ي"( .يراعىُفيُإجابةُالمترشحُصحةُالمعنى)ُ .
"تصوير أمجاد وبطوالت الشعب الجزائر ّ
ُ
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اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان البكالوريا دورة2016 :
الشعبة :آداب وفلسفة

اختبار مادة :اللغة العربية وآداهبا

املدة  44سا و34د

عناصر اإلجابة (الموضوع األول)
ورتينُالبيانيتينُ،وبيانُنوعييماُوسرُبلغتيما:
الص
ُ -6شرح ّ
ّ
أنُالمجدُتصنعوُُ...أيديناُ" ُشّبِوَ المجد بالمصنوعات بجامع إمكان تحقيقو في ُك ٍّل منيما،
" ّالمكنية".
المشبو بو مع اإلبقاء عمى الزم معناه وىو الفعل "تصنعو" عمى سبيل "االستعارة
وح ِذف
ّ
ّ
ُ
المعنوي وىو "المجد" في شكل محسوس وىو "المصنوعات" لتقريب المعنى إلى
سرُبلغتيا :تجسيد
ّ
ّ

العالمة
مجموع
مجزأة

3×5.25

الذىن.

مقتصر عمى ذكر الطرفين،
ًا
شبو السياسة باألوىام في عدم جدواىا،
" ّإنُالسياسةُأوىام" ّ
فيو "تشبيوُبميغ".

المشبو (السياسة) والمشبو بو (األوىام).
التطابق بين
سرُبلغتو :توضيح المعنى وتقويتو بإييام
ّ
ّ
ُ

ثالثاُ:التّقويمُال ّنقديُ60(ُ:نقاط) ُ
ِ
ِ
قامت
َحظَيت الثورة الجزائرّية باىتمام الشعراء في المشرق والمغرب ،بفضل القَيم اإلنسانية الخالدة التي َ
عمييا.
وأىم تمك ِ
القَيم:
ّ
 -الخير والحق والعدل واألمل.

3×5.25

51

 الحرية والوجود. -اإلنسانية .

51

 -الحب والسلم.

العبودية.
 مقاومة الظمم والطغيان وّ

ومن الشواىد المدروسة(ُ:للستئناس) ُ
 أوِق ِف التاريخ ،أنا نبع تاريخ جديد.

ابتساما وبطوالت شييد.
يزرع الكون
سلما و ً
ً
 ...ينحني شوقًا لصوت المناجل
ينحني لمشمس ،لمفجر

 -الشعب لن ُيقيَر

51

(محمدُالصالحُباوية).
ّ

ِ
شعل( .شفيقُالكمالي)ُ .
حضارتي حضارة الم َ
 -سنصنع الفجر عمى جنائز الظلم

ونصنع المجد عمى مذابح السلم( .عميُالحمي).

ُ

أسمـ ــوب المترش ـ ـ ـ ـ ــح.

ُالقيمُ،وصحةُالشواىدُ،واألسموبُالسميم.
ىُفيُإجابةُالمترش
اع
ّ
توجيو لممصححينُ:ير َ
حُذكرُأىم َ
ّ
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اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة2016 :
اخحبار تادة :اللغة العربية وآداهبا

الشعبة :آداب وفلسفة

املدة  44سا و34د

عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)
أوال – البناء الفكري  14(:نقاط)
 -1الخصمتان المتان اُ ِ
عجب بيما الكاتب ىما:
اجتماعية دقيقة لقرية جزائرّية.
األولىّ :أنو دراسة
ّ
الثانية :فيو تصوير عميق لحياة شباب القرية.
اعية في الربوة المنسية كما نقميا الكاتب:
 -2مظاىر الحياة االجتم ّ
الطبقية غير المقيتة – فقر وغنى
منسية معزولة  -اعتماد أىميا عمى أنفسيم -
ربوة
ّ
ّ
الشباب.
 ذوبان الفوارقاالجتماعية بين ّ
ّ
 -3تناول الكاتب يوميات الشباب من الناحية النفسية ،وأىميا:

الرضا بالقضاء
الجد واليزل -
اشتراك ّ
الشباب في ّ
ّ
الحب العفيف  -الحرمان – الكآبة ّ -
 اإلذعان لمخطوب. -4الييكمة الفكرية لمنص:
المنسية".
نقدية لكتاب "الربوة
ّ
العامة :نظرة ّ
الفكرة ّ
ئيسية:
األفكار الر ّ
 -1تعريف بالكتاب وعرض بعده االجتماعي.
ّ
 -2تحميل نفسي لشباب القرية (البعد النفسي لمكتاب).
ّ
ّ
 -3إعجاب بالكتاب ،وموقفو من لغة كتابتو.
 -5موقف "طو حسين" من كتابة "الربوة المنسية" بالمغة الفرنسية:
الفنية جودة واتقانا.
 -موقف إعجاب واستحسان من حيث القيمة ّ

يتحممو االستعمار الّذي حارب المّغة العر ّبية
 أما كونو مكتوبا بالمّغة الفر ّنسية فيذا عيب ّ
وفرض لغتو فرضا.

أي التمميذ إذا كان ُم َعمَّالً.
 رأي التمميذُ :يقبل ر ُاعى فيو:
المترشح
 -6تلخيص مضمون األبيات بأسموب
ّ
الخاصُ ،ير َ
ّ
 مالءمة المضمون. مراعاة حجم النص.المترشح( :سالمة المغة  +جودة التعبير).
 أسموبّ
ممخص مقترح لالستئناس:
ّ
أن
الربوة
يتحدث طو حسين في ىذا ّ
ّ
ي مولود معمري .ذكر ّ
الن ّ
ّ
ص عن كتاب ّ
المنسية لمكاتب الجزائر ّ
الربوة
لمكتاب خصمتين :أوالىما الخصمة
ّ
تصور العالقات الّتي تحكم أفراد ىذه ّ
االجتماعية الّتي ّ
الشباب فيما بينيم .وقد أشاد
المعزولة ،والخصمة الثّانية تتمثّل في التحميل
النفسي لمعالقات الّتي تربط ّ
ّ
الربوة رغم ما يعيشونو من حرمان وخطوب.
الكاتب بصبر أىل ّ
نسية المفروضة ظمما عمى الجزائرّيين.
وختم ّ
نصو بإظيار إعجابو بالكتاب رغم لغتو الفر ّ

صفاة  1تن 3
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اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة2016 :
اخحبار تادة :اللغة العربية وآداهبا

الشعبة :آداب وفلسفة

املدة  44سا و34د

عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)
 -7نمط النص  :وصفي.
ّ
أىم مؤشراتو:
و ُّ
 استحضار الموصوف وتركيز الوصف عميو (وصف الكتاب ببعديو االجتماعي والنفسي).ّ
قصة – صاحب ىذا الكتاب أخ لنا –
(الربوة
 توظيف الجملالمنسية ّ
ّ
ّ
االسمية ّ
وفي الكتاب خصمتان).
(الربوة المنسية – منزلة ممتازة – موسيقى حموة).
 اإلكثار من ّالنعوت ّ
سنيم).
 االستعانة بالبيان (يصحبو الحرمان –فتتحول يأسا مظمما – يجمع بينيم ّ
ّ
أشد إعجابي بيذا الكتاب).
اإلنشائية ذات الطابع
 توظيف األساليباالنفعالي (ما ّ
ّ
ّ
ُّ
الزمانية ( وراء الجبال – الربوة – القرية – حين .)...
 توفر القرائن المكانية و ّمالحظة :يكتفي المترشح بذكر ثالثة من المؤشرات المذكورة أعاله.
ثانيا – البناء المغوي  46( :نقاط)
 -1بيان دور حروف العطف وحروف الجر في الفقرة ،مع ذكر بعض معانييا:
دورىا :الربط بين المفردات والعبارات لتحقيق االتساق واالنسجام في الفقرة.
معانييا :أ  -حروف الجر :بيذا الكتاب – الباء لممصاحبة.
بالعر ّبية /يكتب بيا – الباء لالستعانة.
سببية.
َ
يؤخذ بو االستعمار – الباء ّ
ِ
ِمن أمره /من العيوب – من لمتبعيض.
ِ
لمطمَق الجمع.
ب  -حروف العطف :وكان خميقًا /وانما َ
يؤخذ /وما أكثر – الواو عاطفة ُ

العالمة

مجزأة مجموع
0.25

3×0.25

0.5
4×0.25

ولكن ىذا عيب – الواو لالستئناف.
ّ
يذكر المترشح مثاال واحدا ومعناه من حروف الجر ،ومثاال واحدا ومعناه من
مالحظة :يكفي أن ُ
حروف العطف.
الصرفية:
 -2استخراج َج ْم َع ْي قمّة وتحديد صيغتييما ّ
صيغتو الصرفية
جمع القمة
ِف ْعمَة
ِفتية
أفعل
أنفُس
ُ

46

4×0.25

 -3إعراب المفردات:

الكممة
الربوِة
ّ
لعل

الزمان
َ

إعرابيا

جره الكسرة الظّاىرة عمى آخره.
بدل من اسم اإلشارة مجرور ،وعالمة ّ
الترجي.
مشبو بالفعل يفيد ّ
حرف ّ
'لعل' منصوب ،وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره.
اسم ّ

صفاة  2تن 3
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0.5
0.25
0.25

اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة2016 :
اخحبار تادة :اللغة العربية وآداهبا

الشعبة :آداب وفلسفة

املدة  44سا و34د

عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)
محل
ّ
أ-
ب-

الجممتين من اإلعراب :
فعمية صمة الموصول ال محل ليا من اإلعراب.
( شاء هللا ) جممة ّ
جر مضاف إليو.
( يكون في أنفسيم أمال ) جممة ّ
فعمية في محل ّ

العالمة

مجزأة مجموع
2×0.25

 -4تحديد المسند والمسند إليو :

المسند

المسند إليو

في الكتاب

خصمتان

تختمف

حظوظيم

2×0.25

مالحظة :ال يمكن أن يخطئ المترشح في المسند ويصيب في المسند إليو ( 4225لكل سطر من اإلجابة).

 -5تحديد نوع الصورتين البيانيتين ،وشرحيما ،وسر بالغتيما:
مقتصر عمى ذكر
ًا
شبو الم ّذة بالمتاع في حاجة الشباب إلى ُك ٍّّل منيما،
 " ...فتكون ليمً
متاعا" ّ
الطرفين ،فيو "تشبيو بميغ".
المشبو (المذة) والمشبو بو (المتاع).
التطابق بين
سر بالغتو  :توضيح المعنى وتقويتو بإييام
ّ
ُ

ٍّ
وح ِذف
 " من ىذا النسيان الذي يغمرىا " ُشّبِوَ النسيان بالماء بجامع التغطية و َكل منيماُ ،
الغمََبة في ّ
"يغمر" عمى سبيل "االستعارة المكنية".
ّ
المشبو بو مع اإلبقاء عمى الزم معناه وىو الفعل ُ
المعنوي وىو "النسيان" في شكل محسوس وىو "الماء" لتقريب المعنى إلى
سر بالغتيا :تجسيد
ّ
الذىن.
ثالثا – التقويم النقدي  44( :نقاط)
التجديدي
نقدي وفق منيجو
َ
ّ
عرض 'طو حسين' كتاب 'الربوة المنسية' لـ 'مولود معمري' ،في مقال ّ
المعروف.
يكتب المترشح فقرة تتناول النقاط التالية:
 -1تحديد الموقف :موقف إعجاب واستحسان من حيث القيمة الفنية.
عيب يتحممو االستعمار ال الكاتب.
أما كونو
مكتوبا بالمغة الفرنسية فيو ٌ
ً
ّ
 -2المذىب الذي تظير مالمحو في النص ىو "المذىب الواقعي".
قبل رأي المترشح إذا كان ُم َعمَّالً.
 -3رأي المترشحُ :ي َ

صفاة  3تن 3
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3×0.25

3×0.25

1
1
1
2×0.5
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية

دورة 2016 :

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة:آداب وفلسفة

املدة 40 :سا و04د

اختبار يف مادة :الفلسفة
عالج موضوعا واحدا عمى الخيار:
ٍ
نشاط ذاتي؟
مجرُد
اكنا لمعالَم الخارجي َّ
الموضوع األول :ىل إدر ُ
الموضوع الثاني :قيل( :يكمن تمام العدالة في تقديم الواجبات عن الحقوق).
 -دافع عن صحة هذه األطروحة.

الموضوع الثالث( :النص)

«...تُعتبر العموم التي موضوعيا اإلنسان عمى األرجح ،من بين أقدم العموم التي رسمت
حضارتنا مالمحيا األولى ،ومع ذلك فإن وضعيا الحالي ،إذا ما قورن بوضع عموم الطبيعةُ ،مخيب جدا
ا
لآلمال .وذلك أن عمم النفس ،وعمم االجتماع وغيرىما ،ىي بالتأكيد من بين كل العموم التي تُقدم

المعارف الفضفاضة واألقل يقينية ،واألكثر إثارة لمجدل .من الواضح إذن أن الفكر البشري واجو في ىذا

الحقل المعرفي أشد الصعوبات في بناء فكر عقالني حول الظواىر اإلنسانية .وحتى اليوم ال نستطيع

القول بأن ىذه العموم قد تجاوزت مرحمة التردد في البحث والصراع من أجل الوجود.

فيل نستطيع القول أننا نشيد مع ذلك والدة تفسير عقالني لمظواىر النفسية واالجتماعية؟ ينبغي

اإلقرار أن أحد األسباب الرئيسية لتأخر العموم اإلنسانية ،إنما ىو الطابع الخاص لموضوعيا .فاإلنسان

يرى نفسو فردا ح ار ،وذاتا أخالقية من شأن تطبيق أساليب المعرفة الموضوعية عميو أن يحط من قيمتو.

لقد تطمب األمر مجيودا جبا ار من أجل بناء مشروع لدراسة اإلنسان ،مـن حيث ىو جزء من الطبيعة

خاضع لقوانينيا».

من كتاب (العقل) :لجيل غاستون ،ص.37

المطموب :اكتب مقالة فمسفية تعالج فييا مضمون النص.

صفحة  1من 1
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بيف .5691

عناصر اإلجابة

المحاور

طرح المشكلة

ذاتي؟
الموضوع األول :هل إدراكنا للعالم
الخارجي ّ
مجرد نشاط ّ
ّ
دركة.
درك والذات ال ُم ِ
مدخل :في عملية اإلدراك يمكن التمييز بين الموضوع ال ُم َ
موضوعية).
(الذاتية وال
خالف حول طبيعته والعوامل المؤثّرة فيه
العناد ُ :و ِج َد
ٌ
ّ
ّ

ضبط المشكلة :هل اإلدراك نشاط ذاتي محض ؟ هل هو نتاج نشاط الذات فقط أم
ّ
موضوعية؟
حدده عوامل
تُ ّ
ّ
سـالمة اللغة.
عرض األطروحة :اإلدراك تبنيه فاعلية الذات (النظرية العقلية والحسية).

الحجة :العقل قوة فطرية تنطوي على مبادئ قبلية.
الجزء األول

اإلدراك حكم ذهني (ديكارت ،آالن ،باركلي).
العقل صفحة بيضاء تَ ُخطُّ عليها الطبيعة ِ
(الح ِّسيُّون).

األمثلة واألقوال +سالمة اللغة ()1.0(+)1.0

النقد :من االنتقادات الموجهة للعقليين فصلهم بين اإلحساس واإلدراك.

الجزء الثاني

محاولة حل المشكلة

الحواس وحدها ال تؤلّف عناصر اإلدراك.
نسبية.
التفسير الذاتي
اكية يجعلها معرفة ّ
للعملية اإلدر ّ
ّ
ّ
عرض نقيض األطروحة :اإلدراك ناتج عن انتظام األشياء في المجال (النظرية
الغشطالتية ،كوفكا ،كوهلر.) ...

اكية.
الحجة :شكلية نشاط الذهن في بناء
الصيغ اإلدر ّ
َ
صعوبة التمييز بين اإلحساس واإلدراك.
الموضوعية (الشكل واألرضية ،االستمرار.) ... ،
العوامل
ّ
األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة ()5.0+5.0

الجزء الثالث

موضوعية ال ينفي ُّ
وفاعليتها.
الذاتية
تدخل العوامل
رد اإلدراك إلى عوامل
النقدّ :
ّ
ّ
ّ
موضوعية.
ذاتية وأخرى
ّ
التركيب :اإلدراك محصلة تضافر عوامل ّ
إبراز الرأي الشخصي.
ّ
تأسيس الرأي الشخصي (تبريره).
ّ
األمثلة  +األقوال.

حل المشكلة

استنتاج موقف ينسجم مع منطق التحليل.
مدى تناسق الحل مع منطوق المشكلة.

مدى وضوح حل المشكلة.

األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة ()1.0+1.0

المجمــوع
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العالمة
مجزأة مجموع
10
10
10.0

10

1.0
10
10.0

10

10

1.0

10

10.0

10

10
1.0
10
10
10

10

10
10
10
10
10

10

02/02

عناصر اإلجابة

المحاور

العالمة

مجزأة

الموضوع الثاني :قيل « :يكمن تمام العدالة في تقديم الواجبات عن الحقوق» .دافع عن صحة هذه األطروحة .
طرح المشكلة

الفكرة الشائعة :تمام العدل في تقديم الحقوق على الواجبات.
نقيضها  :تمام العدالة في تقديم الواجبات على الحقوق.

المشكلة :كيف ندافع عن صحة هذه األطروحة؟
سالمة اللغة

عرض منطق األطروحة:

الجزء األول

ضبط الموقف كفكرة :للواجبات أسبقية على الحقوق (كانط  +أوجست كونت).
عرض المسلّمات :أولوية الواجب مقتضى عقلي لتبرير الحقوق.
ّ
عرض البرهنة والنتائج - :كانط وفلسفة الواجب لذاته.

 الواجب يفرضه العقل والعاطفة ،وهو األنسب لطبيعةاالجتماعية (أوجست كونت).
الفرد
ّ

توظيف األمثلة واألقوال  +سالمة اللغة.

الجزء الثاني

محاولـة حـل المشكلة

عرض منطق الخصوم :تمام العدالة في تقديم الحقوق على الواجبات(فالسفة

القانون الطبيعي).
ّ
أن التشريعات الوضعية ال تمنح حقوقًا لألفراد دون
نقد منطقهم شكالاُ :يثبت التاريخ ّ
مطالبتهم بالواجبات.
نقد منطقهم مضموانا :المطالبة بالحقوق دون الواجبات تُ ِخ ُّل بمبدإ العدالة ووظائف
الدولة.

الجزء الثالث
حـل المشكلة
المجموع

10
10

10.0

10
10
10
10
10

01

توظيف األمثلة واألقوال +سالمة اللغة

االستئناس بمذاهب فلسفية مؤسسة.

10

شخصية:
الدفاع عن منطق األطروحة بح َج ٍج
ّ
تصور مجتمع مبني على تمتُّع األفراد بحقوقهم دون القيام بالواجبات
شكالا  :ال يمكن ُّ
ّ
10.0
األنانية.
مضموانا :المطالبة بالحقوق دون أن تسبقها الواجبات ،من شأنها نشر روح الفردية و ّ
لوال قيام الناس بواجباتهم لما تمتّع اآلخرون بحقوقهم

التأكيد على سالمة ومشروعية الطرح.

مدى انسجام الخاتمة مع منطوق المشكلة.

توظيف األمثلة واألقوال.

سالمة اللغة.

10

1.0

10

األمثلة واألقوال

مجموع

04

04

1.0
10.0
10
10

10

1.0
01/01
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المحاور

عناصر اإلجابة

الموضوع الثالث :النص ،لـ (غاستون جيل)

السياق الفلسفي :يندرج النص ضمن فلسفة العلوم ،إذ يتناول موضوع العلوم اإلنسانية.

طرح المشكلة

العناد الفلسفي  :تقدم العلوم المادية حفز الباحثين في ميدان العلوم اإلنسانية على إخضاع
الظاهرة اإلنسانية للتجريب  ،إال أن ثمة عقبات اعترضت سبيل هؤالء الباحثين.

صياغة المشكلة :لماذا تأخرت العلوم اإلنسانية في تحقيق مشروعيتها ،واللحاق بمصاف
العلوم الطبيعية؟
سالمة اللغة

تحديد الموقف شكال « :ينبغي اإلقرار أن أحد األسباب الرئيسية...........هو الطابع

الجزء األول

الخاص لموضوعها».

تحديد الموقف مضمونا :تأخرت العلوم اإلنسانية في تحقيق مشروعيتها بسبب خصوصيات
موضوعها .

سالمة اللغة

الحجة شكال « :فاإلنسان يرى نفسه............عليه أن يحط من قيمته».
الحجة مضمونا :إن الطابع الذاتي لموضوع علوم اإلنسان ،باعتباره كائنا أخالقيا حرا ،حال
محاولـة حـل المشكلة

الجزء الثاني

دون الدراسة الموضوعية للظاهرة اإلنسانية.

الصياغة المنطقية للحجة :
لو كان موضوع علوم اإلنسان خاليا من الذاتية ،لكان تحقق الموضوعية فيها ممكنا.
لكن موضوع علوم اإلنسان لم يتخلص من الطابع الذاتي.
إذن الموضوعية في العلوم اإلنسانية غير ممكنة.

األمثلة  +سالمة اللغة

نقد الحجة شكال :الحجة مقبولة ،للزوم النتيجة عن المقدمتين اضط اررا.
(قياس شرطي متصل).
الجزء الثالث

نقد الحجة مضمونا :ال يمكن تعميم نفي الطابع العلمي عن علوم اإلنسان ،إذ الواقع يؤكد
التقدم العلمي الذي حققه.
 -علم النفس العضوي ،باستثمار نتائج البيولوجيا.

 علم االجتماع ،باستعمال اإلحصاء والمنحنيات البيانية ،كلغة رياضية.االستئناس بمواقف فلسفية مؤسسة :

تبني رأي شخصي مؤسس :

العالمة
مجموع
مجزأة
10
10
10.0
1.0
10.0
10

10
01
04
10
10
10

10

10

حـل المشكلة

مدى تناسق الحل مع منطوق المشكلة:

10
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04

10

استنتاج موقف ينسجم مع منطق التحليل :

األمثلة و األقوال  +سالمة اللغة :

10

1.0

10

تبريره:

10

10
10

10
20/20

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات
2016 :دورة

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
 آداب وفلسفة:الشعبة

 د03  سا و02 :املدة

 اللغة الفرنسية:اختبار يف مادة
:على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين
الموضوع األول

Vers la fin du mois de décembre 1956, le FLN lança un autre mot d’ordre de grève générale d’une
semaine à partir du 28 janvier 1957. Cette grève, jugée insurrectionnelle par la France, avait pour but
d’internationaliser la question algérienne qui venait d’être inscrite à l’ordre du jour de la session de
l’assemblée générale de l’ONU*. Des tracts concernant ce mouvement circulèrent dans tout le territoire
national et particulièrement à Alger où la population musulmane commençait à prendre toutes ses
dispositions. C’est ainsi que le stockage des denrées alimentaires, dans tous les foyers, prenait toute sa
dimension et le succès ne faisait l’ombre d’aucun doute. Comme je faisais partie du groupe scout « El
Ijtihad » dont le local était juste au bas de Ain Mezaouka, nous envisageâmes d’entreprendre, à partir de
deux mosquées (Djamâa El kebir et Djamâa Edjedid), une action de sensibilisation. Celle-ci avait été
prévue pour le dernier vendredi précédant le début de la grève. En principe, je ne devais pas y participer
(…). Mais comme cela me tenait à cœur, je voulais apporter ma modeste contribution (…).
Deux groupes de trois participants chacun se formèrent : un responsable chargé de lire en arabe le
tract et deux accompagnateurs. En ce qui me concernait, je faisais partie du groupe de Djamâa Edjedid et
notre rôle en tant qu’accompagnateurs consistait à soutenir l’orateur et à pallier à toute éventualité. Le
jour « j », nous nous rendîmes assez tôt à la mosquée pour occuper les places du premier rang, tout près
de l’imam et du micro ; c’était très important. Juste après la prière, à peine la formule « salam alaikoum »
prononcée, le chef de groupe saisit, tout de suite, le micro et réclama un instant d’attention à toute
l’assistance et les gens qui s’apprêtaient à sortir s’immobilisèrent. Alors, il lut la déclaration avec
beaucoup de vigueur. Tout le monde écouta attentivement et prit conscience de l’importance de cette
grève. C’était un défi qu’il fallait relever d’autant que tous les regards du monde entier étaient tournés
vers l’Algérie. Ce fut un moment de grande solennité. A la fin, nous l’encadrâmes, afin d’éviter qu’il ne
soit reconnu, puis nous sortîmes en nous mêlant à la foule.
La grève débuta, donc, comme prévu le 28 janvier 1957 et elle fut observée totalement pendant
cette première journée. La Casbah devint une ville morte. Tous les magasins étaient fermés et les rues
désertées. « Il n’y avait pas un chat dehors ». Les hommes et les femmes montaient de temps en temps
aux terrasses pour échanger leurs impressions et profiter de cette belle journée ensoleillée qui se termina
dans le calme et la tranquillité. Fiers et satisfaits de notre action, nous étions loin de savoir ce que nous
réservait le deuxième jour.
Mohamed LAMHENE, La Casbah et ses petits yaouled
Thala Editions, 2007, Chapitre II
*ONU : Organisation des Nations Unies
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Questions
I- Compréhension : (13 pts)
1- Dans ce texte, l’auteur :
- rapporte des propos.
- témoigne d’un fait.
- formule une critique.
Recopiez la bonne réponse.
2- L’auteur s’est pleinement engagé dans la grève.
Relevez dans le premier paragraphe quatre expressions qui le montrent.
3- Complétez ce qui suit par les expressions données dans le désordre :
Stockage de la nourriture / Fermeture de tous les locaux /
Distribution des tracts / Mobilisation de toute la population.
a) Avant la grève : …………………………………………………
b) Pendant la grève : …………………………………………………
4- Relevez du texte deux mots qui désignent « grève ».
5- Complétez ce qui suit par les propositions suivantes :
Début de la grève / Lancement du mot d’ordre de grève /
Lecture de la déclaration dans la mosquée de Djamâa Edjedid.
- Fin décembre 1956 : …………………………………………………..
- Le vendredi précédant la grève : ………………………………………
- Le 28 janvier 1957 : ……………………………………………………
6- Quelle phrase du texte reprend l’idée de « la Casbah devint une ville morte » ?
7- Réécrivez l’énoncé suivant en le complétant par l’un des articulateurs :
Pour que / Si / Etant donné que.
« ……tous les regards du monde entier étaient tournés vers l’Algérie, il fallait relever ce défi. »
8- « … loin de savoir ce que nous réservait le 2ème jour. »
L’expression « loin de savoir » veut dire :
- être informé de …………….
- ignorer ce que …………
- s'éloigner de ………….
Recopiez la bonne réponse.
9- Réécrivez le passage suivant en le complétant par les mots donnés dans le désordre :
initié – international – grève – mouvement – illégale – cause.
« La………des 8 jours, considérée comme……………par les Français, a été préparée près
d’un mois auparavant. Ce vaste…………populaire,…………et dirigé par le FLN, visait à
défendre la…………..algérienne au niveau…………….à l’assemblée générale de l’ONU. »
10- Proposez un titre qui convient au texte.

II- Production écrite : (07 pts)
Traitez l’un des deux sujets au choix.
Sujet 1 :
Dans le cadre de la commémoration du 11 décembre 1960, votre professeur d’histoire vous charge
de rédiger un texte pour rendre hommage à la population algérienne impliquée pleinement dans la lutte de
libération nationale. Ce texte a retenu votre attention.
Rédigez son compte-rendu objectif (environ 100 mots) qui sera publié dans le journal de votre lycée.
Sujet 2 :
Les enfants ont également participé à la lutte de libération nationale. Pour leur rendre hommage,
rédigez un texte (environ 150 mots) dans lequel vous montrerez les différents rôles joués par ces enfants
pendant la Révolution. Vous lirez votre texte à vos camarades le 1er juin, à l’occasion de la fête de
l’enfant.

انتهى الموضوع األول
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الموضوع الثاني
Au XVe siècle, grâce à Gutenberg*, les livres se sont multipliés, mais la lecture est toujours restée
limitée aux hommes instruits. Aujourd'hui, même les gens instruits avouent qu'ils lisent moins parce qu'ils
sont de plus en plus sollicités par l’image. Même les intellectuels les plus réfractaires à la télévision ne lui
échappent pas car leurs enfants la réclament, se sentant humiliés quand on discute à l'école des
programmes qu'ils n’ont pas vus.
Pendant la Renaissance, on disait d'un homme avisé "il a du nez". A notre époque, on dit de
quelqu’un qui est au courant "il a l'œil" car c’est la vue qui est aujourd’hui le sens le plus sollicité.
L'image est facile à comprendre et accessible à tout le monde. Sa particularité consiste à s'adresser à
l’émotivité ; elle ne laisse pas de temps à la réflexion et au raisonnement comme une conversation ou la
lecture d'un livre. C'est dans son immédiateté que réside sa force et aussi son danger. La photographie a
multiplié l'image par milliers de milliards et pour la plupart des hommes, le monde n'est désormais plus
évoqué mais présenté. La photographie d’une petite fille brûlée au napalm, au Vietnam, symbolise
douloureusement la guerre. Elle éveilla partout l’horreur et la haine de la guerre, une évocation plus
puissante que des douzaines de pages écrites. [...]
En s’adressant à la sensibilité, la photographie est douée d'une force de persuasion qui est
consciemment exploitée par ceux qui s’en servent comme moyen de manipulation. Dans son livre, David
Ogilvy, un des représentants les plus connus de la publicité américaine recommande à ses confrères de
suggérer à leurs clients de se servir de la photo pour vendre leurs produits.
Nous avons donné maints exemples des moyens par lesquels on peut changer, altérer, faire dire à
une photo le contraire de ce qu'elle représentait à l'origine. Mais c'est sur cette crédibilité de l’image,
expérimentée par presque tout le monde, que repose son énorme puissance et son utilisation massive dans
la publicité. [...]
Elle inspire l’amour ou la haine, la confiance ou la peur. Elle a aidé l'homme à découvrir le monde
sous des angles nouveaux. Elle a nivelé les connaissances et rapproché ainsi les hommes. Mais elle joue
aussi un rôle dangereux comme manipulateur pour créer des besoins, vendre des marchandises et
façonner les esprits.
La photographie a été le point de départ des mass-médias qui jouent un rôle puissant comme
moyen de communication. Sans elle, il n’y aurait ni cinéma ni télévision. Regarder le petit écran est
devenu une drogue dont des millions de gens ne peuvent plus se passer.
D’après Gisèle Freund, "Photographie et société" Ed. Le Seuil,
Coll. «Points Histoire», 1974
* Gutenberg : inventeur de l’imprimerie en Europe

Questions
I) Compréhension : (13 pts)
1- "Aujourd’hui, même les gens instruits avouent qu’ils lisent moins"
a- Parce que l’image s’impose de plus en plus à eux.
b- Parce qu’ils ne trouvent plus de livres.
c- Parce qu’ils n’aiment plus la lecture.
d- Parce qu’ils sont plus attirés par l’image.
Choisissez les deux (02) bonnes réponses.
2- Relevez du texte une expression de même sens que "intellectuels".
3- Selon l’auteur, à notre époque, un homme avisé est représenté par :
a- l’intérêt qu’il accorde au livre et à la lecture.
b- l’intérêt qu’il accorde à l’image et à la photographie.
Choisissez la bonne réponse.
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4- Niveler les connaissances / inspirer la haine et la peur / découvrir le monde / symboliser la guerre/
inspirer l’amour / manipuler en créant des besoins.
Classez les expressions ci-dessus selon qu’elles renvoient à :
- Avantages de l’image : ……………………/.…………………… /…………………..
- Inconvénients de l’image :……………………./…………………… / ……………….
5- Relevez du texte quatre (04) termes appartenant au champ lexical de "image".
6- Parmi les phrases ci-dessous, quelles sont celles qui illustrent les idées du texte ?
a- Le livre évoque mais l’image présente.
b- L’image est forte et puissante mais dangereuse et manipulatrice.
c- Les intellectuels lisent de plus en plus.
d- L’image n’est pas accessible.
Choisissez les deux (02) bonnes réponses.
7- "La photographie est douée d'une force de persuasion qui est consciemment exploitée par ceux qui
s’en servent comme moyen de manipulation."
Relevez du texte une phrase qui reprend la même idée.
8- A quoi renvoient les mots dans les phrases suivantes ?
a- "Elle inspire l’amour ou la haine."
Elle renvoie à …
b- "Sans elle, il n’y aurait ni cinéma ni télévision."
Elle renvoie à …
9- "L’image éveille l’horreur et la haine de la guerre"
Réécrivez cette phrase en commençant ainsi : L’horreur ………………..
10- Complétez l’énoncé ci-dessous par les termes suivants : image - dangerosité - immédiateté communication - cinéma – livres.
Au XVe siècle, Gutenberg permit la multiplication des …………, mais aujourd’hui, c’est l’……. qui
domine par son …………… . Ce qui constitue sa force mais aussi sa …………… . Comme moyen
de ...........…, elle joue un rôle puissant sans lequel il n’y aurait ni …………… ni télévision.
11- Parmi les titres suivants, choisissez celui qui conviendrait à la pensée de l’auteur.
a- Invention de la photographie.
b- Puissance et perversité de l’image.
c- Le livre au service de l’image.

II) Production écrite : (07 pts)
Traitez l’un des deux sujets au choix.
Sujet 1 :
Votre père vous a interrogé sur le contenu du texte de cette épreuve.
Rédigez le compte rendu objectif que vous lui présenterez en réponse à sa demande.
Sujet 2 :
"Relégué au second plan par rapport à l'image, le livre est le seul et unique moyen de s'affirmer
et de se cultiver."
Qu'en pensez-vous ? Rédigez un texte argumentatif d'une quinzaine de lignes dans lequel vous
développerez votre point de vue.

انتهى الموضوع الثاني
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 د02  سا و20:املدة
العالمة
مجموع

مجزأة

1

1

2

0,5x4

2016 :اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة
 آداب و فلسفة:الشعبة
 اللغة الفرنسية:اخحبار تادة
)عناصر اإلجابة (الموضوع األول

I- Compréhension : (13 points)
1. Dans ce texte, l’auteur : témoigne d’un fait.
2. Expressions :
- Je voulais apporter ma modeste contribution.
- Comme je faisais partie du groupe
- Nous envisageâmes d’entreprendre
- Comme cela me tenait à cœur
3.
Avant la grève

2

1

1.5

0.5x4

0.5x2

0.5x3

5. – Fin décembre 1956 : lancement du mot d’ordre de grève.
- le vendredi précédant la grève : lecture de la déclaration dans la mosquée.
- le 28 janvier 1957 : début de la grève.

1

1
1

1
1

1

- Fermeture de tous les locaux.
- Mobilisation de toute la population

4. Les deux mots du texte qui désignent « grève » sont :
 Mouvement
 Action
 Défi
Accepter :-je ne devais pas y participer./ Cela me tenait à cœur./Elle fut observée./
Tous les magasins étaient fermés./ Il n’avait pas un chat dehors.

1

1,5

- Stockage de la nourriture.
- Distribution des tracts.

Pendant la grève

6. « La Casbah devint une ville morte » :
- Tous les magasins étaient fermés et les rues désertées.
Ou :
- « Il n’y avait pas un chat dehors ».
7. « Etant donné que tous les regards du monde entier étaient tournés vers l’Algérie,
il fallait relever ce défi. »
8. L’expression soulignée veut dire : ignorer que.

9. « La grève des 8 jours, considérée comme illégale par les Français, a été
préparée près d’un mois auparavant. Ce vaste mouvement populaire, initié et dirigé
0,25x6 par le FLN, visait à défendre la cause algérienne au niveau international à
l’assemblée générale de l’ONU. »
10.
Accepter tout titre en relation avec la thématique du texte.
Exemples :
1
- La grève des huit jours.
- La grève du 28 janvier 1957.
- Mobilisation populaire pendant la grève des huit jours.
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2016 :اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة
 آداب و فلسفة:الشعبة
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العالمة

مجموع

)عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني

مجزأة

I- Compréhension : (13 pts)
1

2×0.5

1
1

1-a-Parce que l’image s’impose de plus en plus à eux.
d-Parce qu’ils sont plus attirés par l’image.
2- hommes instruits
du nez.

- Accepter : homme avisé /Quelqu’un qui est au courant./Il a

3- b- L’intérêt qu’il accorde à l’image et à la photographie.
1
1.5

1
1.5

1
4- Avantages de l’image : Niveler les connaissances / découvrir le monde / inspirer
l’amour.
Inconvénients de l’image : inspirer la haine et la peur / symboliser la guerre /
6×0.25
manipuler en créant des besoins.
5- télévision / œil / photographie / photo / cinéma / regarder / vue / publicité. /le petit
4×0.25 écran.
6- a- Le livre évoque mais l’image présente.
b- L’image est forte et puissante mais dangereuse et manipulatrice.
2×0.75

1
1

1.5
1
1.5

1

2×0.75

7-"Mais elle joue aussi un rôle dangereux comme manipulateur pour créer des
besoins."/vendre des marchandises et façonner les esprits./moyens par lesquels on
peut changer, altérer ,faire dire à une photo le contraire de ce qu’elle représentait à
l’origine./moyen de manipulation./se servir de la photo pour vendre.
8-Elle l’image
-Elle la photographie

4×0.25

9-L’horreur et la haine de la guerre sont éveillé es par l’image.

6×0.25

10-livres / l’image / immédiateté / dangerosité / communication / cinéma.

01

11-b-Puissance et perversité de l’image.
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II- Production écrite : (07 points)
Sujet 1 : Compte rendu objectif

2

0.25
0.25
0.25x4

1.
-

-

Organisation de la production
Présentation du texte (mise en page)
Présence du titre et de sous-titres
Cohérence du texte :
*Progression des informations
* absence de répétitions
*absence de contre sens
* emploi de connecteurs
Structure adéquate (accroche-Condensation)

0.25x2

2

1+1

3

1
0.5
0.5
0.5
0.5

2. Planification de la production
- Choix énonciatif en relation avec la consigne
- Choix des informations (originalité et pertinence des idées)
3.
-

Utilisation de la langue de façon appropriée
Correction des phrases au plan syntaxique
Adéquation du lexique à la thématique
Utilisation adéquate des signes de ponctuation
Emploi correct des temps et des modes
Orthographe (pas plus de 10 fautes pour un texte de 150 mots environ)

Sujet 2 : Production libre

2

2

3

1. Organisation de la production :
0,25 -Présentation du texte (mise en page selon le type d’écrit demandé)
0,25x4 -Cohérence du texte
*Progression des informations
* absence de répétitions
*absence de contre sens
* emploi de connecteurs
0,25x3 -structure adéquate (introduction-développement-conclusion)

1+1

1
0.5
0.5
0.5
0.5

2. Planification de la production
- Choix énonciatif en relation avec la consigne
- Choix des informations (originalité et pertinence des idées)
3. Utilisation de la langue de façon appropriée
-Correction des phrases au plan syntaxique
-Adéquation du lexique à la thématique
-Utilisation adéquate des signes de ponctuation
-Emploi correct des temps et des modes
-Orthographe (pas plus de 10 fautes pour un texte de 150 mots environ)
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات
2016 :دورة

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
 آداب وفلسفة:الشعبة

 د02سا و20 :املدة

 اللغة اإلجنليزية:اختبار يف مادة
:على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين
الموضوع األول

Part one: Reading.

(15 pts)

A/ Comprehension and Interpretation.
Read the text carefully and do the activities.

(07 pts)

The single, decisive factor that made it possible for mankind to settle in permanent communities was
agriculture. After farming was developed in the Middle East in about 6500 BC, people living in tribes did
not have to move continually searching for food. Once people could control the production of food and
guaranteed annual supply of it, their lives changed completely.
Farming was a revolutionary discovery. It not only made settlements possible, but it also made
available a reliable food supply. With more food, more people could be fed. Populations, therefore,
increased. The growing number of people available for more kinds of work led to the development of
more complex social structures. With a food surplus, a community could support a variety of workers
who were not farmers.
However, farming the world over has always relied upon a dependable water supply. For the earliest
societies this meant rivers and streams or regular rainfall. That is why the first great civilizations emerged
along rivers. Later, communities were able to develop by taking advantage of the rainy seasons through
building water dams.
One of the outgrowths of agriculture was the science of mathematics. People studied the movements of
the Moon, the Sun, and the planets to calculate seasons. In so doing, they created the first calendars
which made it possible to determine the arrival of each growing season. Measurements of land areas and
of crop amounts were also important factors in farming.
Adapted from Britannica Student Library

1. Are these statements true or false? Write T or F next to the letter corresponding to the
statement.
a. People in ancient times settled down thanks to farming.
b. Agriculture fed farmers only.
c. Mathematics contributed to the development of farming.
2. In which paragraph is it mentioned that…
a. people started conserving food very early?
b. farming led to the appearance of different types of human activities?
3. Answer the following questions according to the text.
a. Mention two changes agriculture brought to mankind.
b. Why did ancient people have to build dams?
c. Did people use to calculate seasons before the development of agriculture?
4. Who or what do the underlined words refer to in the text?
a. it (§1)
b. It (§2)
c. who (§2)

d. they (§4)
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5. Copy the title you think is the most appropriate to the text.
a. Farming and Water Supply.
b. Agriculture and Mathematics.
c. Agriculture: the Basis of Civilization.
B/ Text Exploration

(08 pts)

1. Find in the text words whose definitions follow.
a. To go and live somewhere permanently. (§1)
b. Complete change having great effects. (§2)
c. Walls built across rivers to stop the river’s flow and collect water. (§3)
d. Printed tables showing all the days, weeks and months of the year. (§4)
2. Complete the chart as shown in the example.
Verb
Noun
Example
to revolutionize
revolution
…………
……………..
………………
measurement

Adjective
revolutionary
decisive
…………..

3. Connect each pair of sentences with one of the words given. Make changes where necessary.
as a result - although
a. All the ancient civilizations developed in similar ways. They had different regional and climatic
conditions.
b. Ancient people created the first calendar. They were able to calculate the arrival of growing
seasons.
4. Reorder the following sentences to make a coherent passage.
a. By combining the two types of graphs, ancient Egyptians managed to make words.
b. It is a complex system which uses drawings.
c. Hieroglyphics is an ancient Egyptian writing system.
d. It also uses phonograms which are signs representing sounds.
5. Classify the following words according to the pronunciation of their final ‘ed’.
controlled - created – developed – relied
/t/

/d/

Part Two: Written Expression

/id/

(05 pts)

Choose ONE of the following topics.
Topic one:
Agriculture contributed greatly to the development of civilizations in different aspects of life.
Use the following notes to write a composition of about 100 to 120 words about these aspects.
- Architecture:
- Handicrafts:
- Economy:
- Labour force:
- Water supply:
- Astronomy:
- Writing:

mason / use of bricks / brick layers…
craftsmen / craftswomen / carpenters / pottery makers / cloth makers …
bartering / money creation / development of trade…
developed a system of employment…
building canal systems (irrigation)/ dams…
calculating seasons / create calendars…
to keep record of crops / events …

Topic two:
Acting in an ethical way implies distinguishing between “what is right” and “what is wrong”, and
then making the “right” choice. To what extent do you think this applies to education? In a composition
of about 100 to 120 words, state your arguments.

انتهى المىضىع األول
4  من0 صفحة

3as.ency-education.com

الموضوع الثاني
Part One: Reading.

(15 pts)

A/ Comprehension and Interpretation.
Read the text carefully and do the activities.

(07 pts)

There is so much that students can do with the Internet. Not only can they communicate with
international students, but can also gain from others' knowledge and experiences, participate in chat
rooms, share ideas and solutions and learn about the many diverse cultures out there. The endless amount
of information in the Internet is at their disposal through a computer and a modem. Forget about going to
the library. This hands-on tool allows students to relate their interests on a personal level, which is
believed to motivate students to do better in school. Many educators believe it can encourage the type of
independence students need to progress in their learning process.
While the Internet does a lot for students, there are also benefits for parents and teachers. The
interactive learning that the Internet provides can help students and parents with little or no English skills
learn English. It allows parents to be more involved in their children's education by connecting the school
with homes, libraries or other access ports.
Teachers can adjust to the different learning styles in the classroom. They can also set their own
pace of teaching. Individual teaching techniques are more available and can be used to facilitate students’
achievement. Teachers have the chance to be able to teach at more than one place simultaneously. They
may be in a small town but through the Internet, they can be linked to students in more populated areas.
The Internet enables administrators and teachers to spend less time on administration and
recordkeeping. This would give them more time to spend with their students.
The value of the Internet is not only the wealth of knowledge it contains but a valuable factor in
the facilitation of the students’ learning process as well.
“Internet Availability in Schools” by Irene Lui – University of Florida

1. Write the letter which corresponds to the right answer. The text is …
a- a letter
b- an article
c- a conversation
2. Are the following statements true or false? Write T or F next to the letter corresponding to
the statement.
a. Students can have access to a great deal of information thanks to the Internet.
b. Educators think that the Internet limits the students’ progress in their learning process.
c. Thanks to the Internet, teachers now have more opportunities to improve their teaching.
d. Teachers cannot give lectures in different places at the same time.
3. In which paragraph is it mentioned that the Internet is not only beneficial to students
but to parents and teachers as well?
4. Who or what do the underlined words refer to in the text?
a. they (§1)
b. their (§3)
c. This (§4)

d. it (§5)

5. Answer the following questions according to the text.
a. Give two facilities the Internet provide students with?
b. How can parents be involved in their children’s education?
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B. Text Exploration.

(08 pts)

1. Find in the text words that are opposite in meaning to the following:
a. limited (§1) ≠.....
b. drawbacks (§2) ≠.....
c. isolated (§3) ≠.....

d. poverty (§5) ≠.....

2. Divide the following words into roots and affixes.
download - interactive - endless - disconnection
prefix

root

suffix

3. Rewrite sentence ‘b’ so that it means the same as sentence ‘a’.
1. a. Parents have to control their children’s use of the Internet because there are some dangerous
sites.
b. Because of ……………………………………………..………………………………….…..
2. a.The authorities should ban hazardous sites.
b. It’s high time the authorities………………………………………………………………….
3. a. “The Internet offers limitless amounts of information,” he said.
b. He said that…………………………………………………………..…………………..……
4. Classify the following words according to the pronunciation of their final ‘s’.
enables - students - allows - chances.
/s/

/z/

/iz/

5. Fill in the gaps with only FOUR words from the list.
better - Internet - access – students – shown
There have been studies about the usefulness of the Internet. They have shown that …(1)… who
use on-line technology may perform …(2)… than those who don't. They've also …(3)… that students
perform better in comprehension, presentation and communication skills when they have …(4)… to the
Internet. This is why teachers encourage them to use it.

Part Two: Written Expression.

(05 pts)

Choose ONE of the following topics.
Topic One:
Although the Internet has greatly benefited students and the educational system, it is nonetheless
true that it has some negative aspects.
Write a composition of about 100 to 120 words about the advantages and drawbacks of the use of
the Internet.
The following notes may help you:
- Advantages: limitless amount of information / time saving / instant link to the world …
- Drawbacks: neglecting studies / addiction / dangerous and hazardous sites …
Topic Two:
Nowadays, most of the consumers prefer buying fake products mainly because of their low price.
However, these products may have hazardous consequences on our economy, national development and
even on our health and security. Write a composition of about 100 to 120 words about these negative
effects.

انتهى المىضىع الثاني
4  من4 صفحة
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العالمة
مجموع
مجزأة
15 pts
7 pts
1.5pts (3x0.5)

1pt

(2x0.5)

3pts

(3x1)

Sujet 1: The single decisive factor that ... عناصر اإلجابة
Part One:
A) Comprehension
1- True / false statements
a- True
b- False
c- True
2- Locating paragraphs
a- § 1
b- § 2
3- Answering comprehension questions
a- It made settlement possible. ... made available reliable food supply.
More people could be fed. Population increased. ...development of
more complex structures and science. ...could support a variety of
workers.
b- To take advantage of the rainy seasons. To keep rain water. To stop
river’s flow and collect water. To conserve water for future use / Not
to be dependable on irregular rainfall (accept any relevant answer)
c- No, they didn’t / No.

1pt

(4x0.25)

0.5pt

0.5

8 pts

5- Title: c. Agriculture: the Basis of Civilization
B) Text exploration

2pts

(4x0.5)

1pt

(4x0.25)

2pts

(2x1)

2pts

(4x0.5)

1pt

(4x0.25)

5pts

4- Reference words
it (§1): food - It (§2): farming - who (§3): workers - They (§4): people

1- Definitions
a- settle
b- revolutionary
c- dams
d- calendars
2- Chart completion
Verb
Noun
to decide
decision / decisiveness
to measure
///////

Adjective
////////
measurable / measured

3- Connecting pairs of sentences
a- Although all the ancient civilizations had different regional and climatic
conditions, they developed in similar ways.
b- Ancient people created the first calendar as a result they were able to
calculate the arrival of growing seasons.
4- Reordering sentences
c - b - d - a (0.5 pt for the topic sentence.)
5- sound system
/t/
/d/
developed
relied - controlled
Part two: Written expression
Topic one: Form: 3pts Content: 2pts
Topic two: Form: 2.5pts Content: 2.5pts
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/id/
created

العالمة
الكاملة
15pts
7 pts

العالمات
الجزئية

1pt

1

2pts

(0.5×4)

1pt

1

1pt

(0.25×4)

2pts

(1×2)

1-b. an article
2-

a: T

b: F

c: T

d: F

3- § 2
4. a. students
b. teachers
c. spend less time on administration and recordkeeping

d. the Internet

5- a… communicate with international students, gain from others' knowledge and
experiences, participate in chat rooms, share ideas and solutions learn about the
many diverse culture, relate their interests on a personal level, encourage students
independence, motivate to do better at school.
b. … by connecting the school with homes, libraries or other access ports.
B/ Text Exploration.

2pts

(0.5×4)

1pt

(0.25×4)

3pts

(1 x 3)

1pt

(0.25×4)

5 pts

عناصر اإلجابة

Part One : Reading.
A/ Comprehension.

8 pts.

1pt

Sujet 2: There is so much that ….

(0.25×4)

1- a: endless

b: benefits

c: linked

d: wealth

2Prefix
down
inter
/
dis

Root
load
act
end
connect

Suffix
/
ive
less
ion

3- 1b. Because of some dangerous sites, parents have to control their children’s use
of the Internet.
-2b. It’s high time the authorities banned hazardous sites.
-3b. He said that the Internet offered limitless amounts of information.
4-

/s/
students

5- 1- students

/z/
enables

allows

/iz/
chances

2- better 3- shown 4- access

Part Two : Written Expression.
Topic One :
Form: 3pts
Content: 2pts
Topic Two :
Form: 2.5pts
Content: 2.5pts
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وزارة الرتبية الوطنية
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :آداب وفلسفة
اختبار يف مادة :التاريخ واجلغرافيا

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات
دورة2016 :
املدة 44 :سا و34د

عمى المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:
الموضوع األول
يحتوي الموضوع األول عمى صفحتين (الصفحة  1من  5والصفحة  2من )5

التاريخ:

الجزء األول 46 ( :نقاط )

« ...بمغ تدىور العالقات بين الشرق والغرب أقصى درجاتو أثناء حصار برلين ،حيث كان الغرب عمى استعداد

تام الستخدام قدراتو العسكرية والنووية  ...وكانت ىذه األحداث المتالحقة بمثابة مقدمات الحرب الباردة التي أشار إلييا

"ونستون تشرشل" في الخطاب الذي ألقاه في مارس  ،6946وتحدث فيو عما سماه الستار الحديدي ...وبعد سنة من
ىذا الخطاب ،أعمن "ىاري ترومان" عن سياسة تجاه أوروبا عرفت بـمبدأ ترومان»...

المرجع :عبد الخالق عبدهللا ،العالم المعاصر والصراعات الدولية ، ،ص .63

 -6اشرح المصطمحات التي تحتيا خط في النص.

 -2عرف بالشخصيات التالية :جورج مارشال ،عبان رمضان ،جواهر الل نهرو ،جاك سوستال.
 -3أكمل الجدول اآلتي:

الحدث

تأسيس المجنة الثورية لموحدة و العمل

تاريخه

.....................

.....................................

 23جويمية 6952

.....................................

 66ديسمبر6961

مشروع قسنطينة

......................

الجزء الثاني 44 ( :نقاط )

في إطار مخططاتيا االستعمارية لمقضاء عمى الثورة الجزائرية ،أقدمت فرنسا عمى طرح جممة من المشاريع السياسية

واالقتصادية.

المطموب:

انطالقا من العبارة ،واعتمادا عمى ما درست ،اكتب مقاال تاريخيا تبين فيو:
 -6المشاريع السياسية واالقتصادية الفرنسية لمقضاء عمى الثورة.
 –2رد فعل الثورة عمى ىذه المشاريع.

صفحة  1من 5
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الجغرافيا:

الجزء األول 46 ( :نقاط )

«...يشكل المحور الممتد من "بوسطن" إلى "بمتيمور" و "ريشموند" واجهة أطمسية  ...تمييا منطقة البحيرات

الكبرى غربا ،وىي عبارة عن مجمع مدن  ...تمك ىي المنطقة التاريخية والحيوية لمبالد  ...فييا "واشنطن" العاصمة

السياسية ،بيا مقر صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ،ومقر منظمة الدول األمريكية» ...

المرجع :الكتاب المدرسي لمسنة الثالثة ثانوي ،طبعة  ،2411ص.54

 -6اشرح المصطمحات التي تحتيا خط في النص.
 -2إليك جدوال يمثل نسب المبادالت التجارية لمجزائر حسب المناطق لسنة .2166
أمريكا

أمريكا

المنطقة

اإلتحاد

األوربي

الشمالية الجنوبية

آسيا

إفريقيا والوطن العربي بقية العالم

الصادرات %

51.76

21.67

5.84

7.35

3.46

66.92

الواردات %

52.61

5.63

8.96

26.8

6.46

5.65

المرجع  :الديوان الوطني لإلحصاء .2412

المطـموب:

أ  -مثل معطيات الجدول (الصادرات والواردات) في دائرتين نسبيتين :نصف القطر

 3سم.

ب -عمق عمى الرسم.
الجزء الثاني 44 ( :نقاط )
يعتبر البترول العمود الفقري في التنمية االقتصادية لمدول المنتجة والمصدرة لو.

المطموب:

انطالقا من العبارة ،واعتمادا عمى ما درست ،اكتب مقاال جغرافيا تبرز فيو:
 – 6أسباب عدم استقرار أسعار البترول.

 – 2انعكاسات تراجع أسعار البترول عمى الدول المصدرة.

انتهى المىضىع األول
صفحة  2من 5
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الموضوع الثاني
يحتوي الموضوع الثاني عمى  43صفحات (من الصفحة  3من  5إلى الصفحة  5من )5

التاريخ:

الجزء األول 62( :نقاط)

"كانت فترة  5441-5445من أكثر المراحل دقَّة في العالقات الدولية إذ اتسمت بشكل عام بالتوتر بين حمفاء

األمس في االتفاق عمى مبادئ عامة تكون األساس لتنظيم أوضاع ما بعد الحرب  ...وكان عام  5441أبعد من أن

يزيد الشك وسوء الظن المتبادلين بين حمفاء األمس إذ شيد ىذا العام مبدأ ترومان الذي كان الخطوة في تقسيم العالم

إلى معسكرين ،ثم برنامج مارشال ودعوة السوفييت إلى إنشاء الكومنفورم والخطوات الالحقة في تكريس ىذا
االنقسام."...

المرجع :رياض عبد الصمد ،العالقات الدولية في القرن  ، 06ج ،1بتصرف ص .103-101

 -5اشرح ما تحتو خط في النص.

 -2عرف بالشخصيات التالية :ليونيد بريجنيف  -ريتشارد نيكسون -هواري بومدين – الجنرال جياب.
 -3اربط األحداث المعممية التالية بتواريخيا وأبرز انعكاساتيا:
الحدث
التاريخ
وقف إطالق النار في الجشائز
 19أوت 6945
 21أوت 6955

تأطيض جامعة الدول العزبية

 69مارص 6962

إلقاء القنبلة الذرية على مدينة ناغاساكي

 22مارص 6945

هجومات الشمال القظنطيني

الجزء الثاني 60( :نقاط)

االنعكاسات

اشتد الصراع بين المعسكرين خالل الفترة الممتدة ما بين  5441و  5454وىدد بحدوث مواجية مباشرة بينيما.

المطموب:
انطالقا من الفكرة ،واعتمادا عمى ما درست ،اكتب مقاال تاريخيا تبرز فيو:
 -5مظاىر الصراع في القارتين األوربية واآلسيوية خالل ىذه الفترة.
 -2أثر تطور أسمحة الدمار الشامل في مستقبل العالقات بين المعسكرين.

صفحة  3من 5
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الجغرافيا:

الجزء األول 62( :نقاط)

«...أجمت الجزائر باالتفاق مع االتحاد األوربي دخول منطقة التبادل الحر بين الطرفين إلى سنة  ، 2222بعد

سنتين من المشاورات بين الطرفين ،بعد أن كانت مقررة بموجب اتفاق الشراكة في  ، 2251ودخول ىذه االتفاقية حيز

التطبيق يؤدي إلى إلغاء التعريفة الجمركية لفئة كبيرة من المنتجات الصناعية المفروضة من الجزائر ،وينص االتفاق
المتوصل إليو فيما يخص الجانب الفالحي عمى إعادة النظر في بعض الحصص التفضيمية لالتحاد الخاصة

بالمنتجات الفالحية والصناعات الغذائية».

المرجع :جريدة الخبر ،العدد  /2410بتاريخ  00أوت  ، 0610ص .06

 -5اشرح ما تحتو خط في النص.

 -2إليك جدولين يمثالن أىم مناطق التبادل التجاري لمجزائر سنة :2254

الوحدة( :مميار دوالر)

أ -جدول الصادرات.
الدولة

إسبانيا

إيطاليا

فرنسا

بريطانيا

هولندا

الواليات المتحدة األمريكية

قيمة الصادرات

93535

83298

63949

63524

53183

43827

%8311 %8378 %11385 %13318 %15316

%7368

النسبة المئوية

الوحدة( :مميار دوالر)

ب  -جدول الواردات.
الدولة

الصين

فرنسا

إيطاليا

إسبانيا

ألمانيا

الواليات المتحدة األمريكية

قيمة الواردات

83242

63335

53843

53838

33883

23867

%8361 %18381 %14387

%8359

%6349

%4389

النسبة

المرجع :إحصائيات التجارة الخارجية لمجزائر سنة  – 0610المديرية العامة لمجمارك.

المطموب :عمق عمى الجدولين.
عين الدول المؤسسة لمسوق األوربية المشتركة سنة  5451والعضوة في
 -3عمى خريطة أوربا
الصماء المرفقةِّ ،
َّ
مجموعة الثمانية (.)G8

الجزء الثاني 60( :نقاط)

تحتل الواليات المتحدة األمريكية مركز الصدارة في االقتصاد العالمي.

المطموب:

انطالقا من الفكرة ،واعتمادا عمى ما درست ،اكتب مقاال جغرافيا تبرز فيو:
 -5دور الزراعة في االقتصاد األمريكي.

 -2أثر قوة االقتصاد األمريكي في االقتصاد العالمي.

صفحة  4من 5
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خريطة أوربا

ينجز العمل المطموب عمى الخريطة وتعاد مع أوراق اإلجابة

انتهى المىضىع الثاني
صفحة  5من 5
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عناصر اإلجابة (الموضوع األول)

العالمة
مجزأة

مجموع

التاريخ:

الجزء األول:

 /1شرح ما تحته خط:

الشرق :يقصد به الدول التي تقع في الشرق والتي طبقت النظام االشتراكي أثناء الحرب الباردة

1591

وكانت تسير في فلك االتحاد السوفييتي.

الغرب :هو الكتلة الغربية بزعامة الواليات المتحدة األمريكية والتي اعتمدت النظام الرأسمالي كنظام

1591

اقتصادي وسياسي ،ويشمل باإلضافة إلى الواليات المتحدة األمريكية ،أوروبا الغربية الرأسمالية.

الستار الحديدي :مصطلح تاريخي استعمله رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل في إحدى

1591

محاضراته ،ليعبر به مجا از عن الخط الفاصل بين أوربا الشرقية و الغربية.

مبدأ ترومان :مساعدات مالية قدرها 052مليون دوالر وجهها الرئيس األمريكي هاري ترومان سنة

1591

 7491إلى تركيا واليونان التي تهددها الحركات الشيوعية المدعمة من طرف االتحاد السوفييتي.

 /2الشخصيات:

60

 -جورج مارشال ( :)7454 - 7882رئيس أركان الجيش األمريكي خالل الحرب العالمية الثانية

1591

والمستشار العسكري لروزفلت ،كاتب الدولة للخارجية األمريكية ،واضع مشروع إعادة إعمار أوروبا

بعد ح .ع.0 .

1591

 -عبان رمضان ( :)0291-0291مناضل في حزب الشعب ،عضو المنظمة الخاصة ،أحد قادة

الثورة الجزائرية ،مهندس مؤتمر الصومام ،اغتيل سنة  0291في ظروف غامضة.

1591

 -جواهر الل نهرو ( :)7499-7884سياسي هندي ،رئيس المؤتمر الوطني الهندي ،وزير

أول( ،)7499-7491من أبرز أقطاب حركة عدم االنحياز.

1591

 جاك سوستال :من أصول يهودية ،عين واليا عاما على الجزائر من جانفي 0299إلى فيفري ،0299صاحب مشروع الفرق اإلدارية الخاصة ،و كذا المشروع الذي عرف باسمه سنة .0299
 /0جدول األحداث:
الحدث

تاريخه

0291/12/92

تأسيس اللجنة الثورية للوحدة و العمل

1591

92جويلية 0299

الثورة المصرية

1591

0291/01/12

مشروع قسنطينة

00ديسمبر0291

مظاهرات شعبية في الجزائر أثناء زيارة ديغول
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1591
1591

الجزء الثاني:

المقدمة :السياسة الفرنسية للقضاء على الثورة ورد فعل الثورة عليها (أو أية مقدمة وظيفية).

 -1المشاريع السياسية واالقتصادية الفرنسية للقضاء على الثورة:

1591

أ -المشاريع السياسية:

 -مشروع جاك سوستال .0299

 سلم الشجعان  32أكتوبر 8591وانشاء القوة الثالثة. -مشروع تقرير المصير 81سبتمبر.8595

1599
1599
1599

 -مشاريع تقسيم الجزائر مثل مشروع  ،8591مشروع فصل الصحراء.8518

1599

 -مشروع جاك سوستال في األوراس .8599

1599

ب -المشاريع االقتصادية:

 -مشروع قسنطينة  2أكتوبر.8591

1599

 -2رد فعل الثورة على هذه المشاريع:
 -تنظيم الثورة من خالل مؤتمر الصومام .0299

 تكذيب االدعاءات الفرنسية من خالل وسائل اإلعالم. حشد الدعم الشعبي حول الثورة من خالل اإلضرابات والمظاهرات. إجبار الشعب على رفض المشاريع الفرنسية وتوضيح خطورتها. التكفل بالشعب الجزائري ،الفئات المحرومة وأسر الشهداء. -تأسيس الحكومة الجزائرية المؤقتة .0291

الخاتمة :فشل المخططات االستعمارية و نجاح الثورة(.أو أية خاتمة وظيفية)

1599
1599
1599
1599
1599
1599
1591

الجغرافيا:

الجزء األول:

 /1شرح ما تحته خط في النص:

 -واجهة أطلسية :هي المنطقة الشمالية الشرقية للواليات المتحدة األمريكية المطلة على المحيط

1591

األطلسي والتي تتميز بحركية اقتصادية و نشاط تجاري واسع وتركيز سكاني.
 -مجمع مدن( :ميغالوبوليس) منطقة حضرية واسعة تجمع الكثير من المدن المتالصقة
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1591

60

والمترابطة بعالقات متنوعة مثل الشمال الشرقي للـ و .م .أ.

 صندوق النقد الدولي :مؤسسة مالية تأسس في ديسمبر 0219بموجب اتفاقية بروتون وودز،من مهامه تحديد أسعار صرف العمالت و تقديم القروض للدول األعضاء وتنسيق السياسات

1591

النقدية بينها.

 البنك العالمي :مؤسسة مالية ،تأسست في  0219/19/99في إطار اتفاقية بروتون وودزومن مهامه تعمير ما دمرته الحرب العالمية الثانية والمساهمة في تطوير الدول األعضاء.

1591

 /2التمثيل البياني والتعليق:
أ -التمثيل:

 تحويل النسب إلى درجات.%722
%7
الدول

°092
س

360 1
ومنه :س 
100

3, 6 

الصادرات

الواردات

°1151

°0151

االتحاد األوروبي

°01951

أمريكا الجنوبية

°90519

°29511

إفريقيا والوطن العربي

°09519

°92511

أمريكا الشمالية
آسيا

بقية العالم

 -اإلنجاز:

°9951
°12

°01159

°11511
°91521
1591

 المفتاح:ب-
-

2×1591

1599

 -العنوان:

التعليق:
ارتفاع نسبة المبادالت التجارية مع دول االتحاد األوربي بسبب القرب الجغرافي والرابط
التاريخي.
احتالل أمريكا الشمالية الرتبة الثانية من حيث الصادرات بحكم حاجة المنطقة لثروات
الجزائر (الخام).
احتالل آسيا الرتبة الثانية من حيث الواردات بسبب نوعية السلع وانخفاض أسعارها.
احتالل الدول العربية واإلفريقية أضعف نسبة المبادالت بسبب التقارب االقتصادي مع
الجزائر.
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1591
1591
1591
1591
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الجزء الثاني:

المقدمة :خضوع اقتصاديات وسياسات األمم لتقلبات أسعار البترول كمنتوج استراتيجي.

1591

(أو أية مقدمة وظيفية)

 -0أسباب عدم استقرار أسعار البترول:
 -الجودة والنوعية.

 -قانون العرض والطلب.

1599
1599

 -األوضاع االقتصادية والسياسية العالمية.

1599

 -العوامل الطبيعية (طول الفصل البارد).

1599

 -االحتكارات (شركات متعددة الجنسيات).

1599

 -السياسات الطاقوية في دول العالم(بين دور األوبك من جهة و جهود منظمة الطاقة

1599

العالمية من جهة أخرى).

 -9انعكاسات تراجع أسعار البترول على الدول المصدرة:
 تراجع وانخفاض إيراداتها المالية. الوقوع في أزمات اقتصادية. -اللجوء إلى المديونية.

1599
1599
1599

 -التبعية للخارج.

1599

 -بطء النمو االقتصادي وتراجع فرص الشغل.

1599

 -عدم استقرار األوضاع االجتماعية والسياسية.

الخاتمة :على هذه الدول البحث عن بدائل جديدة للتخفيف من تقلبات أسعار البترول.
(أو أية خاتمة وظيفية)
مالحظة :تقبل اإلجابات الصحيحة األخرى.
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دائرة نسبية تمثل نسبة الصادرات للجزائر حسب المناطق لسنة 1122

دائرة نسبية تمثل نسبة الواردات للجزائر حسب المناطق لسنة 1122
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اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان البكالوريا دورة2016 :
الشعبة :آداب وفلسفة
اختبار مادة :التاريخ واجلغرافيا
عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

املدة 44 :سا و 34د

عناصر اإلجابة
التاريخ :
الجزء األول:

العالمة
مجزأة مجموع

 -1شرح ما تحته خط:

العالقات الدولية :ىي مجموعة القواعد واألسس واالتفاقيات والمعاىدات التي تنظم العالقات بين
الدول والتي تميزت بالتوتر بين المعسكرين خالل الفترة الممتدة بين  5491و.5491
المعسكرين :ىما الكتمتان الشرقية بزعامة االتحاد السوفييتي والغربية بزعامة الواليات المتحدة
األمريكية والمتصارعتان إيديولوجيا في إطار ما عرف بالحرب الباردة.

0550

0550

برنامج مار شال( :أو مشروع مارشال) نسبة إلى كاتب الدولة األمريكي لمخارجية جورج مارشال،
صدر في جوان  5491قيمتو أكثر من  51مميار دوالر ،أىدافو المعمنة مساعدة أوربا عمى إعادة

0550

بناء اقتصادىا  ،لكن األىداف الخفية ىي إنقاذ الشركات األمريكية والييمنة االقتصادية ومن
خالليا الييمنة السياسية عمى العالم .

الكومنفورم :مكتب اإلخبار الشيوعي أسسو االتحاد السوفييتي في أكتوبر  ، 5491يضم دول
المعسكر الشيوعي لمواجية المشاريع األمريكية بجمع المعمومات عنيا وتحريض الحركات

0550

الشيوعية ضد الرأسمالية.

 -2التعريف بالشخصيات:

ليونيد بريجنيف ( :)5491- 5491أمين أول لمحزب الشيوعي السوفييتي وزعيم االتحاد
السوفييتي بين  5419و 5491وقع مع نيكسون معاىدة سالت 5سنة  5411وسالت 1سنة
 5414مع جيمي كارتر ،أنيى االنفراج بغزوه أفغانستان في ديسمبر.5414

0550

ريتشارد نيكسون ( :)5449 -5451رجل سياسي من الحزب الجميوري ،نائب الرئيس األمريكي

إيزنياور بين  5411و ،1691انتُخب رئيسا لمواليات المتحدة األمريكية في  5419وأعيد انتخابو
سنة  5411أقام عالقات مع الصين الشعبية وأنيى حرب الفييتنام سنة  5411واستقال سنة

0550

 5419عمى خمفية فضيحة ووترغيت.

هواري بومدين ( :)5419 -5411مناضل ورجل دولة قائد الوالية الخامسة  ، 5419ثم قائدا

لألركان  5419ووزير لمدفاع بعد استقالل الجزائر ،نظم العممية التي أطاحت ببن بمة والتي

حممت اسم التصحيح الثوري في  54جوان  ،5411وأصبح رئيسا لمدولة ومرسي أسسيا السياسة
واالجتماعية واالقتصادية ،اشتير بنشاطو في إطار حركة عدم االنحياز وأحد أقطابيا توفي

في  11ديسمبر .5419

صفحة  1من 5
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اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان البكالوريا دورة2016 :
الشعبة :آداب وفلسفة
اختبار مادة :التاريخ واجلغرافيا
عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

املدة 44 :سا و 34د

الجنرال جياب(  :)1951–5451قائد عسكري فيتنامي من أىم أبطال الثورة الفيتنامية ،قائد معركة
ديان بيان فو عام  ،5419ووزير الدفاع من  5419إلى .5499

0550

 -3ربط األحداث بتواريخها وابراز انعكاساته:
التاريخ
 00أوت 5045

االنعكاسات

الحدث
إلقاء القنبمة الذرية عمى مدينة

استسالم اليابان ونياية الحرب العالمية

ناغازاكي

الثانية.

 .0أوت 5055

ىجومات الشمال القسنطيني

 50مارس 506.

وقف إطالق النار في الجزائر

 ..مارس 5045

تأسيس جامعة الدول العربية

تفنيد مزاعم االستعمار واعطاء نفس جديد
لمثورة وتدويميا.

استقالل الجزائر واستعادة السيادة الوطنية
توحيد المواقف العربية من القضايا الدولية
خاصة القضية الفمسطينية.

0550
0550
0550
0550

الجزء الثاني:

المقدمة :بزوال الخطر المشترك عند نياية الحرب العالمية الثانية تجدد الصراع بين المعسكرين

لفرض كل طرف إليديولجيتو.

0550

 -1مظاهر الصراع في القارتين األوربية واآلسيوية بين :1499 -1491
أ -في أوربا:

 انقسام أوربا إلى قسمين :أوربا الشرقية (االشتراكية) وأوربا الغربية (الرأسمالية). -تأسيس الكومونفورم والكومكون.

 -أزمة برلين األولى و انقسام ألمانيا.

4×02.5

 -تأسيس حمف شمال األطمسي.

ب -في آسيا:

 حرب اليند الصينية وتأسيس حمف جنوب شرق آسيا. -أزمة كوريا .

 -2أثر تطور أسمحة الدمار الشامل في مستقبل العالقات بين المعسكرين:
 -إدراك المعسكرين خطورة اندالع حرب نووية بينيما.

 إدراك المعسكرين استحالة انتصار طرف عمى طرف آخر بفعل توازن الرعب النووي. -اتساع نفوذ المعسكر الشيوعي خارج أوربا واستحالة القضاء عميو.

صفحة  2من 5
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اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان البكالوريا دورة2016 :
الشعبة :آداب وفلسفة
اختبار مادة :التاريخ واجلغرافيا
عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

املدة 44 :سا و 34د

 -إدراك كل معسكر بضرورة تبني سياسة التعايش السممي.

6×05.5

 -اقتناع كل معسكر بضرورة احترام مبادئ اآلخر.

 -تغيير وسائل المواجية من وسائل حربية إلى وسائل اقتصادية ،دعائية وعممية.

الخاتمة:

اشتداد الصراع بين المعسكرين وتطور وسائل الدمار ىدد استقرار وسالمة العالم فكان التعايش

السممي ضرورة حتمية لتفادي المآسي.

0550

الجغرافيا :

الجزء األول:

 -1شرح ما تحته خط:

االتحاد األوربي :تكتل اقتصادي وسياسي يجمع  19دولة أوربية ظير بيذه التسمية إثر التوقيع

0,75

عمى معاىدة ماستريخت في  5445وىو تطور لممجموعة االقتصادية األوربية.

منطقة التبادل الحر :ىي منطقة لمتبادل بين الجزائر واالتحاد األوربي بتسييالت أو إعفاءات
جمركية بيدف تحرير وتنشيط المبادالت التجارية.

اتفاق الشراكة :اتفاقية بين الجزائر واالتحاد األوربي تعطي لمجزائر امتيازات في المعامالت

0575
0575

التجارية واالقتصادية مع االتحاد األوربي قصد االستفادة والمنفعة المتبادلة بين الطرفين.

التعريفة الجمركية :ىي الرسوم التي تفرض عمى السمع األجنبية عند دخوليا لألسواق المحمية

0575

بيدف حماية المنتوج المحمي وتختمف قيمة الرسوم حسب أىمية المادة المستوردة.

 -2التعميق عمى الجدولين:

نالحظ من خالل الجدولين الخاصين بصادرات وواردات الجزائر لسنة  1959ما يمي:
 -معظم مبادالت الجزائر تتم مع العالم المتقدم.

 ارتفاع نسبة المبادالت التجارية مع دول االتحاد األوربي. -ضعف المبادالت التجارية مع العالم المتخمف.

 -أكبر نسبة من واردات الجزائر من الصين الشعبية وبعدىا االتحاد األوربي.

05.5
05.5
05.5
05.5

 -3توقيع الدول المؤسسة والعضوة في مجموعة الثمانية:
 -اإلنجاز.

3×0550

 -العنوان.

05.5

 -المفتاح.

0,.5

صفحة  3من 5
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اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان البكالوريا دورة2016 :
الشعبة :آداب وفلسفة
اختبار مادة :التاريخ واجلغرافيا

املدة 44 :سا و 34د

عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

الجزء الثاني:
المقدمة:

تحتل الواليات المتحدة األمريكية الصدارة العالمية في الميدان االقتصادي بفعل توفرىا عمى
اإلمكانات الطبيعية والبشرية وحسن استغالليا.

0550

 -1دور الزراعة في االقتصادي األمريكي :
 -تساىم في الناتج الداخمي الخام.

05.5
05.5

 -تخفف من عجز الميزان التجاري.

ِّ
تمون الكثير من الصناعات الغذائية والنسيجية.
-

05.5
05.5
05.5

 -تخمق اقتصادا متكامال ومتوازنا.

 -تحافظ عمى قوة الدوالر األمريكي.

05.5

 -تغطي السوق المحمية .

 -2أثر قوة االقتصاد األمريكي في االقتصاد العالمي:
 -التحكم في التجارة العالمية.

 اعتماد الدوالر األمريكي كعممة أساسية مرجعية في التعامالت االقتصادية الدولية. ىيمنة البورصات األمريكية عمى تحديد أسعار المواد اإلستراتيجية. -ارتباط االقتصاد العالمي باالقتصاد األمريكي إيجابا وسمبا.

05.5
05.5
05.5
05.5
05.5
05.5

 -التأثير الكبير في المؤسسات المالية العالمية.

 ىيمنة الشركات األمريكية عمى نسبة كبيرة من االقتصاد العالمي إنتاجا ،تسويقا واستثما ارالخاتمة:

االستغالل الجيد لإلمكانات المتوفرة َّ
مكن الواليات المتحدة األمريكية

االقتصاد العالمي.

من

الييمنة عمى

مالحظة :تقبل اإلجابات الصحيحة األخرى.

صفحة  4من 5
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اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان البكالوريا دورة2016 :
الشعبة :آداب وفلسفة
اختبار مادة :التاريخ واجلغرافيا
عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

املدة 44 :سا و 34د

توقيع الدول املؤسسة للسوق األوربية املشرتكة  1551والعضوة يف جمموعة الثمانية

هولندا

فرنسا

2

الربتغال

1

3
املفتاح:
-1فرنسااليونان
-2أملانيا
-3إيطاليا

ايطاليا

صفحة  5من 5
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية

دورة2016 :

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :مجيع الشعب

املدة 20 :لسا و 02د

اختبار يف مادة :العلوم اإللسالمية
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:
الموضوع األول

الجزء األول 41( :نقطة)
قال هللا تعالى:

المطلوب:

 -1أشارت اآليتان إلى وسيمة من وسائل تثبيت العقيدة .استخرجها مع الشرح.
 -2في اآليتين حث عمى إعمال العقل .وضح ذلك.
 -3إلم ترجع أهمية العقل في القرآن الكريم؟

 -4نتج عن تغييب العقل لدى اليهود معتقدات خاطئة .اذكر اثنين منها.
 -5القياس اجتهاد واعمال لمعقل .عرف القياس اصطالحا واذكر أركانه.
 -6استخرج من اآليتين ثالث فوائد.

الجزء الثاني 60( :نقاط)
أبطل الرسول صمى هللا عميه وسمم في خطبة حجة الوداع عادة الثـأر ،ووضع البديل الشرعي لها وهو
القصاص ،كما شرع الحدود لمحاربة الجرائم األخرى.

المطلوب:

 -1اذكر ثالثة أمور أخرى أبطمتها الخطبة.

 -2عرف القصاص في الصطالح ،وألية جريمة شرع؟
 -3ما الفرق بين الحدود والقصاص؟
صفحة  1من 2
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الموضوع الثاني
الجزء األول 41( :نقطة)
ََههم َشأْ ُن الْمرأ َِة الْم ْخز ِ
ول ِ
اّلل
ت فَ َقالُواَ :م ْن يُ َكلِّ ُم ِف َيها َر ُلس َ
ومي ِة ال ِت َلس َرقَ ْ
شةَ  -رضي هللا عنها " -أَن قُ َريْ ً
َع ْن َعائِ َ
َْ َ ُ
شا أ َ ُ ْ
صلى اّلل علَي ِو ولسلم ؟ فَ َقالُوا :ومن ََي َِرتئ علَي ِو إِّل أُلسامةُِ ،حب رلس ِ ِ
ِ
ال
ُلس َامةُ ،فَ َق َ
ََ ْ ْ ُ َ ْ
ول اّلل َ
َ
صلى اّللُ َعلَْيو َو َلسل َم ،فَ َكل َموُ أ َ
َُ
ََ
ُ َْ ََ َ
ِ
ِ ِ
رلس ُ ِ
ال :أَي ها الناس ،إَِّنَا أ َْىلَ َ ِ
ِ
ين
ب ،فَ َق َ َ
صلى اّللُ َعلَْيو َو َلسل َم :أَتَ ْش َف ُع ِيف َح ّد م ْن ُح ُدود اّلل ؟ ُث قَ َ
ول اّلل َ
َُ
ك الذ َ
ام فَا ْختَطَ َ
ُ
يف أَقَاموا علَي ِو ا ْْلد ،و ْاي ِ
اّلل لَو أَن فَ ِ
ت
قَ ْب لَ ُك ْم أَن ُه ْم َكانُوا إِذَا َلس َر َق فِي ِهم الش ِر ُ
اط َمةَ بِْن َ
يف تَ َرُكوهَُ ،وإِذَا َلس َر َق فِي ِهم الض ِع ُ ُ َ ْ َ َ ُ
ْ
( أخرجو مسلم )
ت يَ َد َىا".
ُُمَمد َلس َرقَ ْ
ت لََقطَ ْع ُ
المطلوب:

 -1عرف راوي الحديث.

 -2حدد المعنى الصطالحي لما يمي  - :الشفاعة في الحدود  -الجريمة – الحد ـ
 -3لممساواة في إقامة الحدود آثار في تماسك المجتمع ،اذكر أربعة منها.
 -4من حكم تشريع الحدود تحقيق األمن والستقرار:
أ -فما مفهوم حق األمن في اإلسالم ؟

ب -ما هي انعكاساته عمى الجانب القتصادي ؟

 -5تهدف المساواة إلى تحقيق قيمة من القيم القرآنية التي درست:
أ -اذكرها.

ب -بين نوعها.

 -6استخرج من النص حكمين وفائدتين.

الجزء الثاني 60( :نقاط)
يعتبر القياس دليالً عمى مرونة الشريعة ومسايرتها لألحداث المستجدة في حياة الناس:

 -1هات مثالً عن القياس.

مستخرجا منه أركان القياس (مع ربط كل ركن بما يقابمه في المثال).
 -2اشرح هذا المثال
ً
 -3وضح كيف يكون القياس دليالً عمى مرونة التشريع.

صفحة  2من 2
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اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان البكالوريا دورة2016 :
اختبار مادة :العلوم اإلسالمية

الشعبة :كل الشعب

املدة2 :سا و  33د

عناصر اإلجابة (الموضوع األول)
الجزء األول
 -1الوسيمة المشار إلييا في اآليتين :إثارة العقل.
شرح الوسيمة) :تشرح الوسيمة حسب سياقيا في اآليتين)................
مالحظة( :تقبل اإلجابات التالية - :مناقشة االنحرافات  -التذكير بقدرة هللا تعالى).
 -0حثت اآليتان عمى إعمال العقل من خالل ما يمي:
 تدبر القرآن الكريم. ذم التقميد األعمى واتباع اآلباء دون تفكير. -3ترجع أىمية العقل إلى:
 أنو من مظاىر تكريم اإلنسان وتفضيمو وتمييزه. أنو منشأ الفكر وأداة الفيم والتمييز. أنو مناط التكميف. أنو أداة الستنباط األحكام ووصل الدين بقضايا الواقع. -4المعتقدات الخاطئة عند الييود:
 جعموا ألنفسيم إليا خاصا بيم. عبدوا العجل والكبش والتماثيل وقدسوا الحية.ير ابن هللا.
 قالوا أن عز ا اعتقدوا أنيم شعب هللا المختار. بنوا عقيدتيم عمى أساس عنصري.مالحظة( :يكتفي المترشح بذكر اثنين منيا).
 -5تعريف القياس اصطالحا :مساواة أمر ألمر آخر في الحكم الثابت لو الشتراكيما في
عمة الحكم.
أركانو :األصل ،الفرع  ،الحكم  ،العمة.
 -6الفوائد:
 الدعوة إلى إعمال العقل. الحث عمى تدبر القرآن الكريم. ذم التقميد األعمى.مالحظة ( :تقبل أية فائدة أخرى صحيحة ).
الجزء الثاني
 -1من األمور التي أبطمتيا الخطبة ىي:
 الربا. التالعب بحرمة األشير الحرم. ظمم المرأة. الشرك. قتال المسمم ألخيو المسمم.مالحظة( :يكتفي المترشح بذكر ثالثة منيا).

صفحة  1من 3
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العالمة

مجزأة

مجموع

5.5
51.5

50

51
51

52

4×5.5

52

0×51

52

01
4×5.5

3×51

53

53

3×51
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اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان البكالوريا دورة2016 :
اختبار مادة :العلوم اإلسالمية

الشعبة :كل الشعب

املدة2 :سا و  33د

 -0تعريف القصاص اصطالحا :معاقبة الجاني بمثل جنايتو.
 -شرع القصاص لجريمة القتل العمد.

5.5
5.5

 -3الفرق بين الحدود والقصاص:
 -الحدود ال يجوز العفو فييا ،بينما يجوز في القصاص.

 الحدود حق هللا تعالى فييا ىو الغالب ،بينما في القصاص حق العبد ىو الغالب. الحدود خاصة بجرائم السرقة والزنا والقذف وشرب الخمر والحرابة والردة ،بينما القصاصخاص باالعتداء عمى البدن.
مالحظة( :يكتفي المترشح بذكر اثنين منيا).

عناصر اإلجابة ( الموضوع الثاني)
 -1التعريف براوي الحديث:

الجزء األول

 /أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق  -رضي هللا عنيما  / -من أعمم وأفقو النساء
 /مروياتيا ( )2210حديثا  /توفيت سنة  75ىـ.

 -0المصطمحات:
 تعريف الشفاعة في الحدود :التوسط إلسقاط حد من الحدود الشرعية. تعريف الجريمة :محظورات شرعية زجر الشرع عنيا بحد أو قصاص أو تعزير. -تعريف الحد :عقوبة مقدرة شرعا تجب حقًّا ّلل تعالى.

 -3آثار المساواة - :انتشار األمن في المجتمع - .محاربة الجريمة والفساد والحد من
انتشارىما - .الحد من الفوارق والتمييز والطبقية في المجتمع - .نشر المحبة واإلخاء بين
الناس - .تحقيق مبدأ العدالة االجتماعية - .شيوع الثقة بين الحاكم والمحكوم.
 -4مفيوم حق األمن وانعكاساتو:
أ -مفيوم حق األمن :ىو توفير الحماية لألفراد في أنفسيم وأعراضيم وممتمكاتيم.
ب -انعكاساتو (آثاره) االقتصادية:
 تشجيع االستثمار وازدىار االقتصاد - .توفير الجو المناسب لالبتكار واإلبداع. تيسير حركة تنقل األشخاص والبضائع - .تنشيط حركة دوران األموال. -5القيمة :العدل نوعيا :سياسية

صفحة  2من 3
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العالمة

مجزأة

4×5.5

3×51

4×5.5

مجموع

50

53

50

51
0×51

53

0×51

50

اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان البكالوريا دورة2016 :
اختبار مادة :العلوم اإلسالمية

الشعبة :كل الشعب

املدة2 :سا و  33د

 -6األحكام والفوائد:
األحكام:

الفوائد:
-

حرمة
حرمة
وجوب
وجوب

الشفاعة في الحدود.
السرقة.
إقامة حد السرقة.
الصرامة في تطبيق الحدود.

0×5.5

الحث عمى االعتبار باألمم السابقة.
بيان خطورة الشفاعة في الحدود.
إقرار مبدأ العدل والمساواة في اإلسالم.
بيان حد السرقة.
المحاباة في تطبيق الحدود سبب في ىالك المجتمعات.

0×5.5

الجزء الثاني
 -1المثال :تحريم المخدرات قياسا عمى الخمر.
 -2شرح المثال.
 استخراج األركان:الخمر
األصل

المخدرات
الفرع

حكم األصل
التحريم

مالحظة ( :ذكر األركان دون ربطيا بالمثال إجابة خاطئة).

50

31
31
العمة
اإلسكار

4×3.5

أمثمة أخرى:

36

 تحريم ضرب الوالدين قياسا عمى تحريم التأفف تحريم إبرام مختمف العقود قياسا عمى تحريم البيع وقت أداء صالة الجمعة.مالحظة( :يقبل أي مثال آخر صحيح).
 - 3يكون القياس دليال عمى مرونة التشريع:

 بالقياس نصل إلى إيجاد األحكام الشرعية لممسائل الجديدة التي لم يرد فييا نص وال إجماع. -القياس يضمن استمرار الشريعة( التشريع) وخمودىا وصالحيتيا لكل زمان ومكان.

صفحة  3من 3
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات

وزارة الرتبية الوطنية

دورة2016 :

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :آداب وفلسفة  +لغات أجنبية

املدة 20 :سا و 02د

اختبار يف مادة :الرياضيات
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:
الموضوع األول

التمرين األول 25 ( :نقاط )

عين باقي القسمة اإلقميدية لكل من األعداد  23 ، 22 ، 21 ، 20و  24عمى العدد . 5
ّ )1
كل عدد طبيعي  nيكون . 24 n  15 :
 )2أ) ّبين ّأنو من أجل ّ
ب) استنتج باقي القسمة اإلقميدية لمعدد  22016عمى العدد . 5

عين قيم العدد الطبيعي  nبحيث يكون . 22016  2  n  0 5 :
ّ )3
التمرين الثاني 27 ( :نقاط )

كل عدد طبيعي  nبـ ـ . un  3n  2 :
لتكن   un متتالية عددية معرفة من أجل ّ
 )1احسب  u2 ، u1 ، u0و . u3
عين أساسيا .
ّ )2بين ّ
أن المتتالية   un حسابية و ّ
 )3ادرس اتجاه تغير المتتالية .  un 

عين رتبتو.
أن العدد ّ 1954
ّ )4بين ّ
حد من حدود المتتالية   un و ّ
 )5أ) احسب بداللة  nالمجموع . Sn  u0  u1  u2  ...  un :

عين العدد  nبحيث يكون . Sn  328 :
ب) ّ
التمرين الثالث 28 ( :نقاط )

4 x
لتكن  fدالة معرفة عمى  ; 1  1; بالعبارة :
x 1
  C f المنحنى البياني الممثل لمدالة  fفي المستوي المنسوب إلى معمم متعامد و متجانس . O ; i , j

. f  x 





 limو f  x 
 )1أ) احسب f  x  ، lim f  x  ، lim f  x 
. lim


x 

x 

x 
1

x 
1

أن المنحنى   C f يقبل مستقيمين مقاربين يطمب تعيين معادلة لكل منيما.
ب) استنتج ّ

ثم ش ّكل جدول تغيراتيا .
 )2ادرس اتجاه تغير الدالة ّ f
أن المنحنى   C f يقبل مماسين  T1 و  T2 معامل توجيو كل منيما  5يطمب تعيين معادلة لكل منيما.
ّ )3بين ّ
 )4أنشئ المماسين

 T1 و T2 

و المنحنى .  C f 

صفحة  1من 0
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الموضوع الثاني

التمرين األول 26 ( :نقاط)

عين باقي القسمة اإلقميدية لمعدد  43عمى . 9
 )1أ) ّ
ب) استنتج ّأنو من أجل كل عدد طبيعي  19 : k

. 43k

قيم العدد الطبيعي  nبواقي القسمة اإلقميدية لمعدد  4 nعمى . 9
جـ) ادرس حسب ّ
د) عّين باقي القسمة اإلقميدية لمعدد  20152016عمى . 9

 )2أ) ّبين ّأنو من أجل كل عدد طبيعي . 82 n  19 : n
عين األعداد الطبيعي  nبحيث يكون العدد  4n  1
ب) ّ
التمرين الثاني 26 ( :نقاط)

 82nمضاعفا لمعدد . 9

وحدىا األول  u 0وتحقّق. u 0  u1  u 2  u 3  10 :
نعتبر المتتالية الحسابية  u n التي أساسيا ّ 3
األول .u 0
 )1احسب الحد ّ
 )2اكتب الحد العام  u nبداللة . n

عين العدد الطبيعي  nبحيث. u n  145 :
ّ )3
 )4احسب المجموع  Sبحيث. S  u0  u1  ...  u49 :

المعرفة عمى
 )5نعتبر المتتالية v n 
ّ
احسب المجموع '  Sبحيث. S '  v0  v1  ...  v49 :

بالعبارة. v n  2 u n  3 :

التمرين الثالث 28 ( :نقاط)

بالعبارةf ( x)  x3  6 x 2  9 x :

المعرفة عمى
لتكن الدالة f
ّ
 C f تمثيميا البياني في المستوي المنسوب إلى المعمم المتعامد والمتجانس . O ; i , j



 )1احسب )  lim f (xو ) . lim f (x
x 

x 

 )2أ) ّبين ّأنو من أجل كل عدد حقيقي . f ( x)  (3x  3)( x  3) : x
ِّ
تغيراتيا.
ثم ش ّكل جدول ّ
ب) ادرس اتّجاه ّ
تغير الدالة ّ f
 )3أ) اكتب معادلة المماس  T لممنحنى  C f عند النقطة  Eذات الفاصمة . 2
ب) ّبين ّأنو من أجل كل عدد حقيقي . f ( x)  (3x  8)   x  2  : x
جـ) استنتج وضعية المنحنى  C f بالنسبة الى المماس . T 
3

أن  Eنقطة انعطاف لممنحنى . C f 
د) ِّبرر ّ
2
 )4أ) ّبين ّأنو من أجل كل عدد حقيقي . f ( x)  x  x  3 : x

ب) ِّجد إحداثيات نقط تقاطع المنحنى  C f مع حامل محور الفواصل.

 )5احسب  f  4ثم أنشئ المماس  T والمنحنى . C f 

صفحة  0من 0
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العالمة

األول )
عناصر اإلجابة ( الموضوع ّ

مجزأة مجموع

األول 06 ( :نقاط )
التمرين ّ
 .1أ) . 43  19 

01

ب) 43k  19

01

جـ) 43k  2  7 9 ، 43k 1  4 9 ، 43k  19

01

د)  2015  19ومنه 20152016  19

06

01

 .2أ)  82  19 و منه 82 n  19

ب)  82 n  4n  1  4n  2 9و منه  4n  7 9ومنه  n  3k  2حيث

01
.k 

01

التمرين الثاني 06 ( :نقاط )
 4u0  6r  10 .1ومنه u0  2

01, 50

 .2من أجل كل عدد طبيعي . un  3n  2 ، n

01, 50

. n  49 .3

0, 50

. S  3575 .4

01

. S '  7300 .5

01, 50

06

التمرين الثالث 08 ( :نقاط )
. lim f ( x)   ، lim f ( x)   .1
x

01

x

 .2أ) . f ( x)  3x 2  12 x  9

0, 50

التغيرات.
التغير وتشكيل جدول ّ
ب) استنتاج اتجاه ّ
 .3أ) معادلة المماس . T  : y  3x  8

01
01

ب) تبيان المساواة . f  x    3x  8   x  2  :
3

 C fبالنسبة إلى . T 

جـ) وضعية 
د) المماس T 
.4
.5

01
0, 50

يخترق المنحنى C f 
2
أ) تبيان المساواة. f  x   x  x  3 :
ب) نقطتي تقاطع  C f مع محور الفواصل هما:
انشاء المماس  T و المنحنى . C f 

و يغير وضعيته في النقطة ). E (2;2

0, 50
0, 50

)A(3;0) ، O (0;0
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01
01

08

العالمة

عناصر اإلجابة ( الموضوع الثاني )

مجزأة مجموع

األول 05 ( :نقاط )
التمرين ّ
. 24  15 ، 23  35 ، 22  4 5 ، 2  25 ، 20  15 .1

01, 25

 .2أ)  2 4  15ومنه 2 4 n  15

01

ب)  2016  4  504اذن . 22016  15

05

0, 75

 . .3لدينا  22016  15ومنه  22016  2  n  0 5معناه  n  3  05أي n  25
. n  5k  2  k  

02

التمرين الثاني 07 ( :نقاط )
 .1حساب الحدود u3  7 ، u2  4 ، u1  1 ، u0  2

01

ألن . un1  un  3
  un  .2متتالية حسابية أساسها ّ r  3
 .3اتجاه تغير المتتالية  :متزايدة تماما r  0
 .4نضع  un  1954معناه

01, 50
0, 50

 n  652 إذن  1954حد من حدود المتتالية رتبته . 653

)(n  1
)(3n  4
.5أ) المجموع : Sn
2
)(n  1
ب)  sn  328يعني (3n  4)  328
ومنه ، 3n2  n  660  0
2
التمرين الثالث 08 ( :نقاط )

01, 50

. Sn 

01, 50

.  n  15

f ( x)   ، lim
 .1أf ( x)   ، lim f ( x)  1 .
lim f ( x)  1 ، lim



 

x

x 
1

x 
1

x

ب .االستنتاج C f :يقبل مستقيمين مقاربين . y  1 ، x  1 :

01

01, 5

01

 .2اتجاه تغير الدالة ، f
جدول تغيراتها .

01
0, 50

 f ( x)  5 .3معناه  x  0أو . x  2

كتابة معادلتي المماسين  T1 و T1  : y  5x  4 : T2 
 .4إنشاء المماسين  T2  ، T1 و المنحنى .  C f 

،

07

T2  : y  5x  16
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات
2016 :دورة

وزارة الرتبية الوطنية
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
 مجيع الشعب:الشعبة

د02  سا و20 :املدة

 اللغة األمازيغية:اختبار يف مادة
:على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين
الموضوع األول

)11  من0  إلى الصفحة11  من1  صفحات (من الصفحة80 يحتوي الموضوع األول على
Aḍris :
Yennayer deg tmurt n Lezzayer
Seg zik n zik, Imaziɣen ttraǧun aseggas ajdid am wagur n lɛid. Seg Wat Jennad s At Leqser,
seg Ǧerǧer ɣer Uheggar, deg Wawras neɣ deg Tlemsan, d yiwen n wass i d-ttmektin s tmeɣriwin
d wansayen. Ansayen-a qqimen ar ass-a n wussan d azamul n yidles d tmagit ɣur kra, d ansayen
kan ɣur kra-nniḍen. Awi-d kan imi qqimen. Ahat yiwen wass ad rnun azal i tɣerma.
Aɣref yettmagar yal aseggas ixf n useggas s wansayen i d-teǧǧa tsuta i tayeḍ. Qqaren wat
zik : « Akken i temmugreḍ yennayer ad tqableḍ neɣ ad tesɛeddiḍ aseggas ». Ɣef waya dɣa,
Imaziɣen n tmurt n Lezzayer ttmagaren yennayer s kra n leɛwayed, ɣas ma mxallafent seg
temnaḍt ɣer tayeḍ, iswi-nsent yiwen; d asirem s lferḥ, i zzhu d talwit, d lfal yelhan.
Deg tmurt n Leqbayel, at uxxam ttmagaren aseggas ajdid s lferḥ, ihi, iḍ-nni d seksu s
uyaziḍ ara niwlen. Akken i d-qqaren, ayaziḍ-nni zellun-t d asfel i wakken ad tebɛed deɛwessu
ɣef yiɛeggalen n uxxam. Aseqqi ilaq ad yili s sebɛa n yisufar (leɛdes, lḥemmeẓ, lubyan, tajilbant,
ibawen...). Sewwayen daɣen timellalin. Anamek-nsent d asfillet i wussan imellalen. I wakken ad
ǧǧuǧǧgen wussan n useggas, sewwayen ayen yesɛan ajeǧǧig am yibawen d tjilbant... Akka i
ttwenniɛen zik imensi akken ad d-mlilen wat uxxam, meẓẓi neɣ meqqer, ad ferḥen mi ara
temlil tasa d wi turew. Ula d iɣriben ibeɛden ttaǧǧan-asen amur, deɛɛun-asen daɣen ddeɛwa n
lxir, amzun gar-asen i llan.
Ass amezwaru n yennayer, ad d-kkrent tlawin tasebḥit akken ad cebbḥent axxam. Ad
beddlent kra yellan d aqdim s ujdid, ula d inyen n lkanun ddan deg leḥsab, i wakken ad tbeddel
teswiɛt ɣef yixxamen, ladɣa wid yenḥafen. Syin ɣer-s, ad sewwent lesfenǧ, tamtunt d teɣrifin i
wakken ad tefti nneɛma d waman akken yefti lesfenǧ d temtunt. Ma d tiɣrifin qqaren akken ad
tḍurref lmut ɣef wat uxxam [...]
Deg temnaḍt n Tlemsan, ttmagaren yennayer s tfaska yettaṭṭafen sebɛa n wussan ideg
tturaren ayen umi qqaren « Ayrad manɣara ». Deg tmurt n Wawras, ttbeddilen ula d nutni
imensi. Ttruḥun ɣer lexla ad d-kksen azzu, ad yerr tiṭ. Sellɣen daɣen axxam s tumlilt. Ma d
imezdaɣ n Uheggar, am yirgazen am tlawin ttaɣen-d iceṭṭiḍen ijdiden, smana uqbel yennayer.
Iḍ-nni n yennayer, ilmeẓyen, sfugulen-t s ccna d ccḍeḥ alamma yuli wass. Ma d tilmeẓyin
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ssefraḥen-tent s warrazen. Ula d učči ttbeddilen-t. Iḍ-nni ad sewwen kasbasu (seksu), tagella
(aɣrum), talabagat (aksum yeẓden)...
Maca, ɣas akka, d yennayer i as-yennan : “ Win i yi-d-yemmugren s rric, ḍemneɣ-as lɛic ”.
Ur yelli d ansayen kan swayes ferrḥen yimdanen neɣ d tameɣra i d-ttheyyint tiddukliwin
tidelsanin, yennayer d azamul n tɣerma icudden aṭas ɣer tfellaḥt. Ttmektin-t-id wid yurzen s
akal, ɣer tmurt, ɣer yiẓuran.
Kaci SAADI, deg tesɣunt Timmuzɣa Un 16, HCA, Yennayer 2008, sb.17-18.

Isestanen :
I) Tigzi n uḍris : (06)

1. Kkes-d seg tseddart tamezwarut tabadut n « yennayer ».
2. Amek i sfugulen yennayer deg temnaḍt n Tlemsan akked Wawras ?
3. Bder-d sin n yinumak n wayen xeddmen Leqbayel deg yennayer.
4. Segzi-d tanfalit-a : « Win i yi-d-yemmugren s rric, ḍemneɣ-as lɛic ».
5. Kkes-d seg tseddart tis ukkuzet (4) aktawal (iger n umawal) n « tagella » (lmakla).
6. Acu-t wanaw n uḍris-a ?
II) Tutlayt : (06)

1. Kkes-d seg tefyirt-a sin (2) n yimyagen yeftin ɣer wurmir ussid, tiniḍ-d amek i ulɣen.
« Ur yelli d ansayen kan swayes ferrḥen yimdanen neɣ d tameɣra i dttheyyint tiddukliwin tidelsanin ».
2. Sleḍ tafyirt-a : Ilmeẓyen, sfugulen-t s ccna.
3. Semmi-d isumar n tefyirt-a : Ttwenniɛen zik imensi akken ad d-mlilen wat
uxxam.
III) Afares s tira : (08)

Ɣer tama n wansayen, llan yirmad i xeddmen lejdud-nneɣ seg zik, gar-asen : iẓid n
uzemmur, aẓeṭṭa, talaxt, aserwet, takerza...
Aru-d aḍris ideg ara d-tessegziḍ yiwen n urmud i tessneḍ.
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Aḍris:
Yennayer deg tmurt n Zzayer
Seg zik n zik, Imaziɣen ttrajan aseggas atrar am uyur n lɛid. Seg Ayet Jennad ɣer Wayet
Leqser, seg Ǧerǧer ɣer Uheggar, deg Wawras neɣ deg Tlemsan, d ass i d-ttmektayen s tmeɣriwin
d wansayen. Ansayen-a qqimen ɣer wass-a d azamul n yidles d tmagit ɣer yyiḍ, d ansayen berk
ɣer yyiḍ. Ma d cra awi-d berk ad qqimen.
Agdud yettemlil yal aseggas tafaska n yennar s wansayen i d-teǧǧa tasuta i tict. Qqaren
ayet zik :« Mamek i temliled yennayer ad tafed neɣ ad tessezrid aseggas ». D wa i yeǧǧin
Imaziɣen ttemlilen yennayer s cra n tesbirin, akedma mgaradent seg uɣir ɣer yict, iswi-nsen ict;
d asirem s tumert, i zzhu d talwit, d lfal yeḥlan.
Deg tmurt n Yiqbayliyen, ayet uxxam ttemlilen aseggas ajdid s wulawen reẓmen, imala, iḍinnit d aberbuc s ugaziḍ aha ad kutten. Mukca i d-qqaren, agaziḍ-inin ɣeṛṛsen-it d lfal bac ad
ibeɛɛed ccer ɣef ayet uxxam. Aseqqi yuma ad ifewwer s sebɛa n yisufar (lḥubub): (leɛdes,
lḥemmes, lubya, tagerfalt, ibawen...). Sercamen tani timellalin. Anamek-nsent d asittem i
wussan imellalen. Baca ad newwren wussan n useggas, ssenwayen ayen yesɛan tanewwart am
yibawen d tjelbant...Hamma i sebhayen zik amensi bac ad d-mlilen ayet uxxam, ameẓyan neɣ
ameqran, ad amren ald ad temlil tasa d tarwa. Akked yiɣriben ibeɛden tteǧǧan-asen amur,
ttettren-asen s wa yeḥlan, ad tinid jar-asen i yellan.
Ass amezwaru n yennayer, ad d-kkrent tsednan tanezzayt ɣer usebhi n uxxam. Ad
beddlent cci yellan d aqdim s utrar, akked yinyen(yingen) n yilmes ugiren di leḥsab, bac ad dyers wayen yeḥlan ɣef yixxamen, awalya igellilen. Syin ad senwent tifṭirin d tuḍfist (leɣrayef)
bac ad tɛerrem ṣṣabt d waman mamek i ɛerrment tefṭirin d tuḍfist. Ma d tuḍfist qqaren bac ur
tettili ca tmettant deg wammas n ayet uxxam [...]
Deg uɣir n Tlemsan, ttemlilen yennar s tfaska yettɣiman sebɛa n wussan ideg ttiraren «
Ayrad manɣara ». Deg tmurt n Wawras, ttbeddalen akked nehni amensi, ttruḥan ɣer udrar ad dkksen azezzu (uzzi), iweɛɛa tiṭ, sellɣen ɛad axxam s tmelli. Ma d imezdaɣ n Uheggar, am
yirgazen am tsednan ssaɣen-d ikettanen ijdiden asammed sdat yennayer. Iḍ-inni n yennar,
leɣruz sfugulen-t s ccna d ccṭiḥ ald ad yali wass. Ma d tisednan ad senwent seksu (aberbuc),
aɣrum, aksum yeẓdin (yerḥan).
Maca, akedma d yennar i as-yennan: «Win i ayi-d-yemlilen s rric, ḍemneɣ-as lɛic». Ur yelli
d ansayen berk smayes ttamren wudan neɣ d tameɣra i d-ttweǧǧadent tiddukliwin tidelsanin,
yennayer d azamul n tɣerma yeqqnen gut ɣer tkarza. Ttmektan-t-id yya yettbeddan i ucal, i
tmurt d yiẓuran.
Kaci SAADI, deg tesɣunt Timmuzɣa Un 16, HCA, Yennayer 2008, sb.17-18.
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Isestanen :
I) Tigzi n uḍris : (06)

1. Kkes-d seg tseddart tamezwarut tabadut n “ yennayer ”.
2. Mukca i sfugulen s yennayer deg uɣir n Tlemsan d Wawras ?
3. Af-d sen n yinumak n matta xeddmen Yiqbayliyen deg yennayer.
4. Segzi-d tanfalit-a : “ Win i ayi-d-yemlilen s rric, ḍemneɣ-as lɛic ”.
5. Kkes-d seg tseddart tis ukkuzt (4) aktawal (iger n umawal) n “ tagella ” (lmakelt).
6. Matta yella wanaw n uḍris-a ?
II) Tutlayt : (06)

1. Kkes-d seg tefyirt-a sen (2) n yimyagen yeftin deg wurmir ussid, tinid-d mamek i
ulɣen.
« Ur yelli d ansayen berk smayes ttamren wudan

neɣ d tameɣra i d-

ttweǧǧadent tiddukliwin tidelsanin ».
2. Sleḍ tafyirt-a : Leɣruz, sfugulen-it s ccna.
3. Semma-d isumar n tefyirt-a : Sebhayen zik amensi bac ad d-mlilen ayet uxxam.
III) Afares s tira : (08)

Rni ɣef wansayen, llan yirmad i xeddmen imezwira-nneɣ seg zik, seg-sen: aẓeṭṭa,
talaxt, aserwet, takarza...
Ari-d aḍris ideg aha d-tessegzid armud seg yirmad i tessned.
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أظشيظ:
يآّـّبس ري رَىسد ُ دّصايآس
عي صيل ُ صيل ،ئَبصيؽآُ حّشاجبُ أعآةـّبط أرشاس أً إيىس ُ ىعيز .عآظ أيآد جآّّبر ؼآس وايآد آلقصآس ،عي
جآسجآس ؼآس وهآةــّبس ،رآظ واوساط ّّيػ ري حآلٍغبُ ،راطّ ئ دحَّآمزبيآُ ط رَآؼشيىيِ ر واّغبيآُ .أّغبيآُ أيب قّيَآُ
ؼآس واعّب راصاٍىه ُ ييزآلط ر رَبةيذ ؼآس يّيط ،راّغبي بآسك ؼآس يّيطٍ .ب ر ؽشا أويذ بآسك أر قّيَآُ.
أةرور يآحّآٍييو يبه أعآةـّبط ربفبعنب ُ يآّّبس ط واّغبيآُ ئ درآدجّب ربعىرب ئ ريؾج .قـّبسآُ أيآد صيلٍ < :بٍآك
ئ رآٍييآلر يآّّبس أر ربفآر ّيػ أر رآعّآصسيز أعآ ّةـّبط > .ر وايب يآدجّيِ ئَبصيؽآُ حـّآٍييآلُ يآّّبيآس ط ؽشا ُ رآعبيشيِ،
أمآرٍب ٍتاسارآُ عآظ إؼيش ؼآس ييؾج ،ئغىي ّغآُ ر ييؾج ،راعيشآً ط رىٍآسد ،ئ صّهى ر رآىىيذ ،ر ىفبه يآدالُ.
ري رَىسد ُ ييقببييييّآُ ،أيآد وآخّبً حّآٍييآلُ أعآةـّبط أجذيز ط ووالوآُ سآ=ٍآُ ،ئَبال ،ئط ئّْيج رابآسبىػ
ط وةا=يط أهبر مىحـّآٍُ .ىمؾب ئ دقّبسآُ ،أةا=يط ؼآسّصآّيذ ر ىفبه ببػ أر ئبآعّآر ؽّآس ؼآؾ أيآد وآخّبً .أعآقـّي
يىٍب أر ئفآوّآس عآبعب ُ ييغىفبس (ىذىبىة) (آلعذآط ،ىذآٍّآط،ىّىبيب ،ربةآسفبىج ،ئببوآُ .)...عّآسؽبٍآُ ربّي ريَآالّىيِ.
أّبٍآك ّغآّذ راعيخـّآً ئ ووعّبُ ئَآالّآلُ .ببؽب أر ّآوّسآُ ووعّبُ ُ وعآةـّبط ،عّآّىايآُ أيآُ يآععبُ ربّآوّاسد أً
ييببوآُ ر رجآىببّج...هبٍّب ئ عّآبهبيآُ صيل أٍآّغي ببػ أر دٍييآلُ أيآد وآخّبً ،أٍآ=يبُ ّّيػ أٍآقشاُ ،أر أٍشآُ أىذ أر
رآٍييو ربعب ر ربسوا .أمّآر ر ئؽشيبآُ ئبآعزآُ حّآدجّبّبعآُ أٍىس ،حـّآحـّشآّبعآُ ط وا يآدالُ ،أحـّيْيز جبساعآُ ئ يآالُّ.
أطّ أٍآصواسو ُ يآّّبس ،أر دمشآّذ رغآرّبُ ربّآصّايذ ؼآس وعآبهي ُ وآخّبً .أر بآدّآلّذ ؽّي يآالُّ راقزيٌ ط
ورشاس ،أمّآر ييْيآُ(ييْتآُ) ُ يييَآط إةيشآُ ري آلدغبة ،ببػ أد يآسط وايآُ يآدالُ ؼآؾ ييخّبٍآُ ،أواىيب ئتـآىّيآلُ .
عييِ أر عآّىآُ ريفطيشيِ ر رىظفيصج(آلؼشايآؾ) ببػ أحـّعآسّآً صّببذ ر واٍبُ ٍبٍآك ئ عآسٍّآّذ ريفطيشيِ ر
رىظفيصجٍ .ب ر حـّىظفيصج قّبسآُ ببػ إس رآحـّيييؾب رَآحـّبّج رآظ واٍّبط ُ أيآد وآخّبً][...
رآظ إؼيش ُ حآلٍغبُ ،حـّآٍييآلُ يآّّبس ط رفبعنب يآحـّؽيَبُ عآبعب ُ ووعّبُ ئزآظ حـّيشاسآُ < أيشار ٍبّؽبسا > .ري
رَىسد ُ واوساط ،حـّبآدّاآلُ أمّآر ر ّآهْي أٍآّغي ،حـّشودبُ ؼآس وآرساس أر دمّغآُ أصآصّو(إصّي) ،ئىآعّب ريط ،عآىّؽآُ
عبر أخّبً ط رَآىّيٍ .ب ري َآصداغ ُ إهآةـّبس،أً ييشةاصآُ أً رغآرّبُ عّبؼآّذ ئنآحـّبّآُ ئجذيزآُ أعآٍّآر عذاد يآّّبس .ئط
ئّْي ُ يآّّبس ،آلؼشوص عفىةوآلّذ ط ؽّْب ر ؽّطيخ أىذ أر يبىي واطٍّ .ب حّيغآرّبُ أر عّآّىآّذ عآمغى ،أؼشوً ،أمغىً
يآ=ريِ(يآىشدبُ) .
ٍبؽب ،أمآرٍب ر يآّّبس < :ويِ ئ ييذيآٍييآلُ ط سّيؼ ،ظآٍْآؼبط ىعيؼ > .إس يآىّي راّغبي بآسك عَبيآط
حـّبٍشآُ ئىراُ ّّيػ حـّبٍآؼشا دحـّىآدجّبرآّذ ريذّومييىيِ ريزآىغبّيِ ،يآّّبيآس راصاٍىه ُ رؽآسٍب يآقـّْآُ ةوث ؼآس رنبسصا.
حـَّآمزبّزيذ يّب يآحّبآدّاُ ئ إؽبه ،ئ رَىسد ر ييضوساُ.
Kaci SAADI, deg tesɣunt Timmuzɣa Un 16, HCA, Yennayer 2008, sb.17-18.

ئغآعخبّآُ:
 )Iريتصي ُ إظشيظ)66( :
 .1مّآعذ عي رغآدّاسد ربٍآصواسود ربببرود ُ " يآّّبس".
ٍ .2ىمؾب عفىةوآلُ ط يآّّبيآس رآظ إؼيش ُ حآلٍغبُ ر واوساط؟
 .3أفآد عآُ ُ ييْىٍبك ُ ٍبحّب خآدٍّآُ ييقببييييّآُ ري يآّّبس.
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 .4عآةصيذ ربّفبىيذ أيب " :وي ئ ييذيآٍييآلُ ط سّيؼ ،ظآٍْآؼبط ىعيؼ ".
ال " ( ىَبمآىذ ).
 .5مّآعذ عي رغآدّاسد ريظ إمّىصد ( )4أمزبواه ( ئتآس ُ وٍبواه) ُ " ربةآ ّ
ال واّبو ُ وظشيظ أيب؟
ٍ .6بحـّب يآ ّ
 )IIرىراليـــــــــذ)66( :
 .1مّآعذ عآظ رآفييشد أيب عآُ ( ُ )2ييَيبةآُ يآفزيِ رآظ ووسٍيش إعّيذ ،ريْيذ ٍبٍّآك إىؽآُ.
< إس يآىّي راّغبي بآسك عَبيآط حـّبٍشآُ ئىراُ ّّيػ حـّبٍآؼشا ئ دحـّىآدجّبرآّذ ريذّومييىيِ ريزآىغبّيِ >.
 .2عآلض ربفييشد أيب :آلؼشوص ،عفىةوآلّيذ ط ؽّْب.
 .3عآٍّبد ئغىٍبس ُ رآفييشد أيب :عّآبهبيآُ صيل أٍآّغي ببػ أر دٍييآلُ أيآد وآخّبً .
 )IIIآفبسآط ط ريـــــــــــشا)60( :
سّي ؼآؾ واّغبيآُ ،الُّ ييشٍبر ئخآدٍّآُ ييَآصووسا ّّآغ عي صيل ،عآةعآُ  :أصآطـّب ،ربالخذ،
أعآسوآد،ربمبسصا...
أسيذ أظشيظ ئزآظ أهب درآعّآةصيز أسٍىر عآظ ييشٍبر ئ رآعّْآر.
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aDris :
Ianair dR tamort n dzaiar
Ibda, imaziRn taqlan i aotai oa ainain hon talit n amod. min oat jnad s at lqsr, men
jarjr har ahaGar, dR aoras me d tlmsan, ein n ahl ad akton aGnatn oid qimn yn har ahl oaR
ihil an d tamktot n tsdolt d tomast RoreiD, aGna Ras Ror eiD. aoid Ras. akid, ein nahl
ad sioDn alqim taRrmA .
aRrf itamgrao hak aotai s aG natn oi oin maron araon ganin oin ibda : « amk
oas sakain ianayr asessikin aotai ». Flaoad, imaziRn n adziar timqosn d ianair s lan
Gnatn, Ras anibDn men aRrm hareiD, itosnasnein , otr n tadoit, azho, taloit d alfal
iknan .
d akal n lqbail kl ahn ti nmagrion awtai oa ainain s tadoit, ehD oind kaskso s
ekhi ai nau n . aoad aganin ekhi oad Rarsnt hon tasDbrt baJc ad ysig g acr fl aRion.
aDrZ, ilaq at han asa daidin ( laRds, lmxamZ, a lobia, tajlbant, ibaon…) sauin daR
tisdalin . amknasnt dirhan n hilan malilanin . bac ad alR n hilan n talit , sauin aoa ilan
tafsit hond ibawn d tajilbant . awad as tanoR n ibda amnsi bac ad amoqsn kl ah n , maDri
meoacar , ad adoin har emoqs awsa d wa iorw . hakd wi wrn tla taGrnasn tafwltnasn, tagnasn
titar n lxir hwnd wa tilan gersn .
ahl wa azarn n ianair , ad ankrnat DeDen s tifawt bac ad sahsktnat taR hamt . ad
samsklant awa arwn s ainain, hakd kdion n lkanon han meDn , bac ad amskl amk n taR hmen ,
h wlan win tlqiwin . har awin , ad sauint lesfanj , tagla d alftat , bac ad tgat tadarfit
d aman , awad it ag lesfanj d tagla . kw ntiR alftat ganin ad tg tmatant wr kl taR h amt
[…]
dR acrwt n tlemsan , timhin d ianair s tfaska taTft asa hilan , edG dtadlan
sawas ganin « airad manGara » dR akal n awras , samskalan hak d ntaniD amansi . takn
teneri ad ksn azo , y ad iar tiT . si h osk on taR hamt s tmle . awa iqlan imazi Rn n
ahaGar, medn hakd DEDEn zanhind isalsa ainainin , asmana dat ianair . ehD wan ianair , wi
maDrwinin , tag n ds iso h a d dalwl har aw n ah l , fl awtai aynain . amala ti maDrwinin sadwi n t
n t s hartn ainainin . ha kd amnsi samskalant . ehD wend ad sun kasksw , tagla ,
talabgat …
macan Ras ianair as anan : « oi tamhitnin d afriwn , aDmnRas n tamadwrt » . wr tila
aGna s tad win adi n t, meR .

sadawn tidwkilin tisdwalin , ianair eh ol n taRrma ta taTaft

holan dR fargan . samktend oi aoZlatnyn akal , wr tamwst , Rwr aZarn .
kasi sadi, seg tes$unt timmuz$a uTuUn 16, HwsaCA, Yennayer, 2008, Sb.17-18.
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Iisastanan :
I) teRri

d azgz : (06)

1. Ksd dR tizar t n aDris aswsn n « ianair ».
2. ma knan mazyRn n ahaGar dR yanayr ?
3. Ma tag n kl ahaGar itarawin ti maDrwinin ?
4. Sagrh tawinst tad :
« oi tamhitnin s afriwn , aDmnRas tamadwrt ».
5. Aksd dR aDris ( 4) ismawi n tatati .
6. Ma mws anaw n aDris wad ?

II) timankin n taoalt : (06)
1. aksd d tawinst tad sin imiagn af tnin dR ormer , saftotn dR yzry :
« aRrf itamgrao hak aotai s aG natn oi aoin maron araon ganin oin ibda
2. saglt

tawinst

« ianair

eh ol

tad

barin

asgt :

n

taRrma

taTaft

holan

dR

fargan ».

3. mas iha amqim awsil edGnit dR twinst tad :
« sauin daR tisdalin . amknasnt dirhan n hilan malolanin ».
III) asinan s tira : (08)
dR tasdgt n aGnatn , lant yoZlan wi tawZlin marawnananR wi arwnin ibda : eZed
n azmor , teZti , talaq …
afnRd aDris dR sagrahd ein n hart tesand .

انتهى المىضىع األول
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».

الموضوع الثاني

)11  من11  إلى الصفحة11  من9  صفحات (من الصفحة80 يحتوي الموضوع الثاني على
Aḍris:
Tafat n usirem
[…] Asmi i yemmut baba, nniɣ-as d ayen tekfa ddunit fell-i, ur tetteɣ ur tesseɣ, yejreḥ wuliw, kkawen yifadden-iw. Leḥḥuɣ deg ubrid, ḥedd ur t-walaɣ, heddren-iyi-d ur asen-sliɣ; ssbeḥ
neɣ tameddit, allen-iw ur ttkawent. Yiwen n wass, tasebḥit, urɛad i d-yecriq yiṭij, leḥḥuɣ ɣer
taddart n Tirmitin, anida ttruḥuɣ yal ass akken ad xedmeɣ, walaɣ yiwen n yilemẓi ileḥḥu s
yiwen n uḍar wayeḍ-nniḍen yettwagzem-as, muqleɣ-t ɣer wudem-is s leḥzen, netta daɣen
imuqel-iyi-d, udem-is yettfeǧǧiǧ s yiwen n nnur, acmumeḥ ɣef wudem-is, yenna-yi-d azul rriɣas. Kemmleɣ abrid-iw, weḥd-i ttxemmimeɣ : ileḥḥu s yiwen n uḍar yerna ahat yekker-d ssbeḥ
zik akken ad yexdem !
Tameddit mi d-uɣaleɣ, ufiɣ-t-id deg yiwen n umkan yesnuzuy ijeǧǧigen, nniɣ-as lukan d
nekk i yellan am netta, ur zmireɣ ad ffɣeɣ ad iyi-d-walin medden, ad waliɣ kan amek ara geɣ
lḥedd i ddunit-iw, ad mmteɣ i lebda. Ciṭuḥ akka, walaɣ yiwen n urgaz yeṭṭef sin n yigerdan deg
yirebbi-s, imudd afus-is i win ara as-d-iseddqen duru neɣ snat.
Aṭas i as-yennan argaz am wihin ur ixeddem ara ?! Maca init-iyi-d anda ara yexdem ? D
acu ara yexdem ? Lukan yufa, anwa ara imudden afus-is i lɣaci, allen-is deg lqaɛa ttudument d
imeṭṭi […].
Wwḍeɣ s axxam, swiɣ lkas n waman, lexyal n uqcic-nni yesnuzuyen ijeǧǧigen yeggumma
ad yekkes gar wallen-iw. Ḥusseɣ i yiman-iw ur sɛiɣ azal i iwulmen, aqcic-nni ifaz aṭas fell-i,
yesɛa afud ur sɛiɣ nekk, yeṭṭef deg tudert xas tekkes-as ayen ɣlayen, tekkes-as aḍar iɣef ileḥḥu.
Ṭṭreḍqeɣ d imeṭṭi imi ur uklaleɣ ara tudert-a i yi-d-yefka sidi Rebbi. Sɛiɣ ifassen, iḍarren, allen i
icebḥen, medden qqaren-iyi-d akk tmelḥeḍ; sɛiɣ amkan n lxedma ur sɛin wiyaḍ. Annect-a akk,
nekk qeḍɛeɣ asirem deg ddunit mi ruḥeɣ ad ṭṭseɣ, ttmenniɣ ur d-ttakiɣ tasebḥit.
Aqcic-nni yesnuzuyen ijeǧǧigen ur t-ssineɣ d anwa-t, d netta i d-yerran asirem i wul-iw, d
netta i d ssebba alarmi wwḍeɣ ass-a anda wwḍeɣ, ẓriɣ lukan kemmleɣ deg ubrid-nni i d-wwiɣ,
aql-i seg wid yemmuten.
[…] Uɣaleɣ yal ass mi ara ruḥeɣ ɣer lxedma, ttmuquleɣ akka d wakka anida ara t-waliɣ
maɛna asirem-iw amzun yuɣal d lmuḥal. Yuɣal lebɣi-iw meqqer akken ad t-waliɣ acku d netta i
d ssebba alarmi tuɣal ddunit-iw tesɛa azal…
Rosa CHELLI, Iḥulfan akked waktayen, HCA, 2011, sb. 47-49.
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Isestanen :
I) Tigzi n uḍris : (06)
1. D acu i yeǧǧan tanallast ad teqḍeɛ layas deg ddunit ?
2. Anwa i as-d-yerran asirem i tnallast ?
3. Segzi-d tanfalit-a : Yeṭṭef deg tudert xas tekkes-as ayen ɣlayen.
4. " Ameyyez uqbel aneggez ". D acu i d assaɣ i yellan gar wanzi-a (lemtel-a) d wayen i asyeḍran i tnallast ?
5. Nadi-d deg uḍris aktawal (iger n umawal) n usentel : tafekka n umdan (04 n wawalen).
6. Aḍris deg-s kradet (03) n tewsatin n yimdanen deg tudert. Suffeɣ-itent-id.
II) Tutlayt : (06)
1. Err tinawt-a ɣer wudem wis sin n usget unti : « Uɣaleɣ yal ass mi ara ruḥeɣ ɣer
lxedma, ttmuquleɣ akka d wakka anida ara t-waliɣ maɛna asirem-iw amzun
yuɣal d lmuḥal ».
2. Sleḍ tafyirt-a i lmend n talɣa d twuri : Leḥḥuɣ ɣer taddart n Tirmitin.
3. Ččar tafelwit-a :
amyag
kkes

attwaɣ
…

aswaɣ
…

amyaɣ
…

III) Afares s tira : (08)
D netta i d-yerran asirem i wul-iw, d netta i d ssebba alarmi wwḍeɣ ass-a anda wwḍeɣ, ẓriɣ lukan
kemmleɣ deg ubrid-nni i d-wwiɣ, aql-i seg wid yemmuten.
Ahat teḍra-ak(am) kra n tedyant i ak(am)-d-yessegran leḥzen, teẓẓa deg wul-ik(im) layas,
ɛerqen-ak(am) yiberdan, yekcem-d kra n umdan deg tudert-ik(im) yerra-ak(am)-id asirem,
tettuḍ leḥzen.
Aru-d aḍris ara yilin d ullis, deg-s ad d-talseḍ tadyant-a.
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Aḍris:
Tafawt n usirem
[…] Asmi i yemmut baba, nniɣ-as daydin temmir ddunit fell-a, ur tetteɣ ur sesseɣ, yejreḥ
wul-inu, qquren yifadden-inu. Ggureɣ deg ubrid, yiǧ la tthenniɣ-t, ttutlayen-d ɣer-i ur asensliɣ; tanezzayt niɣ tameddit, tiṭṭawin-inu ur ttɣarant. Cra n wass, tanezzayt, werɛad ur d-tuti ca
tfukt, ggureɣ ɣer uqewwar n Tirmitin, mani ttruḥiɣ akkas bac ad xedmeɣ, henniɣ cra n
umeččuk yeggur s yiǧ n uḍar , yiǧ yettwabbi-as, uqqleɣ-as ɣer wudem s leḥzen, netta daɣent
yuqqel-d ɣer-i, udem-nnes teččat-d seg-s cra n tfawt, azmummeg ɣef wudem-nnes, yenna-ayi-d
azul, uɛiɣ-as. Kemmleɣ abrid-inu, weḥd-i ttxemmameɣ : yeggur s yict n uḍar yerni balak
yekker-d tanezzayt zik bac ad yexdem !
Tameddit mi d-welliɣ, ufiɣ-t-id deg cra n umkan yesnuzay tinewwarin, nniɣ-as lukan d
nečč i yellan am netta, ur zemmreɣ ca ad rgeɣ ad ayi-d-hennan yiwdan, ad ẓreɣ berk mammek
ad ggeɣ agmir i tmeddurt-inu, ad mmteɣ ad thenniɣ. Ajebbiḍ yeḥlan, henniɣ cra n urgaz yeṭṭef
sen n yiɛṭuṭen deg ṭṭerf-nnes, yessiɣ afus-nnes i win aha as-d-iseddqen duru neɣ sen.
Gut as-yennan argaz am win ur ixeddem ca ?! Maca init-ayi-d mani ad yexdem ? Matta ad
yexdem ? Mda yufa, manni wa ad yucen afus-nnes i lɣaci, tiṭṭawin-nnes deg tmurt ttuddiment s
yimeṭṭawen […].
Wwḍeɣ ɣer uxxam, swiɣ lkas n waman, lexyal n uhyuy-din yesnuzayen tinewwarin
yegguma ad iruḥ jar tiṭṭawin-inu. Ssḥusseɣ s yiman-inu ur sɛiɣ azal iwatan, ameččuk-din yujeray aneqqad, yesɛa tazmert ur sɛiɣ nečč, yeṭṭef deg tmeddurt lacta tekkes-as matta a yeɣlayen,
tekkes-as aḍar uɣef yeggur. Ddreḍqeɣ s yimeṭṭawen acku ur stahleɣ ca tameddurt-a i ayi-d-yuca
sidi Rebbi. Sɛiɣ ifassen, iḍarren, tiṭṭawin i yebhan, udan qqaren-ayi-d akk tebhid ; sɛiɣ amkan n
lxedmet ur t-sɛin yyiḍ. Waya akk, nečč bbiɣ asirem deg tmeddurt daɣa ad ruḥeɣ ad ṭṭseɣ,
ttmenniɣ ur d-ttakiɣ ca tanezzayt.
Ahu-din yesnuzayen tinewwarin ur ssineɣ ca manni, d netta i d-yuɛan asirem i wul-inu, d
netta d ssebbet i ay-yeǧǧin xeldeɣ ass-a mani xeldeɣ, ẓriɣ mda ttmadiɣ deg ubrid-din i d-uɣiɣ, a
nečč seg yya yemmuten.
[…] Welliɣ yal ass ald ad ruḥeɣ ɣer lxedmet, ttaqqleɣ amma d wamma mani ad t-henniɣ
maca asirem-inu ɛuni iwella d lmuḥal, twella tmuxsit-inu teggeɛmer bac ad t-henniɣ acku d
netta d ssebbet i yeǧǧin ddunit-inu tesɛa azal…
Rosa CHELLI, Iḥulfan akked waktayen, HCA, 2011, sb. 47-49.
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Isestanen :
I) Tigzi n uḍris : (06)
1. Matta i yeǧǧin tanallast ad tebbi asirem deg tmeddurt ?
2. Manni wa i as-d-yuɛan asirem i tnallast ?
3. Segzi-d tanfalit-a : Yeṭṭef deg tmeddurt lacta tekkes-as matta a yeɣlayen.
4. " Ameyyez qbel aneggez". Matta yella wassaɣ i yellan jar wanzi-aya (lemtel-a) d matta i
as-yeḍran i tnallast ?
5. Serg-d seg uḍris aktawal (iger n umawal) n usentel : Tafekka n umdan (04 n wawalen).
6. Aḍris deg-s kradet (03) n tewsatin n yimdanen deg tmeddurt. Sery-ihent-id.
II) Tutlayt : (06)
1. Uɛa tinawt-a ɣer wudem wis sen n usget unti : « Welliɣ yal ass alda ad ruḥeɣ ɣer
lxedmet, tteqqleɣ amma d wamma mani ad t-henniɣ maca asirem-inu ɛunni
iwella d lmuḥal »
2. Sleḍ tafyirt-a i lmend n talɣa d twuri : Ggureɣ ɣer uqewwar n Tirmitin.
3. Ččar tafelwit-a :
amyag
Kkes

attwaɣ
…

aswaɣ
…

amyaɣ
…

III) Afares s tira : (08)
D netta i d-yuɛan asirem i wul-inu, d netta d sebbet i ayi- yeǧǧin xeldeɣ ass-a mani xeldeɣ, ẓriɣ mda
ttmadiɣ deg ubrid-din i d-uɣiɣ, a nečč seg yya yemmuten.
Ahat teḍra-ak(am) cra n tedyant i ak(am)-d-yeǧǧin leḥzen, teẓẓu deg wul-nnek(nnem)
layas (Tebbi-as asirem), ɛerqen-ak(am) yibridin, yudef-d cra n umdan deg tmeddurtnnek(nnem) , yuɛa-ak(am)-id asirem, tettud anezgum.
Ari-d aḍris ullis, deg-s ad d-talsed tadyant-ayi.
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أظشيظ:
ربفبود ُ إعيشآً
[ ]...أعَي يآٍىد ببببّ ،يؽبط رايزيِ رآٍّيش دّوّيذ فآالّ ،إسحّآحّآغ إسعآعّآغ ،يآجشآح ووه ئْى ،قـّىسآُ ييفبدّآُ ئْى.
ةّوسآغ رآظ وآبشيز ،ييذّس ال حّهآّّيؽذ ،حّىرالّذ ؼشي إسعْآعييػ؛ ربّآصّايذ ّآغ ربٍآدّيذ ،ريطّبويِ ئْى إسحّؽبساّخؾب .ؽشا
ط ربّآصّايذ ،إسعبر إسدرىريؾب رفىمذ ،ةّوسآغ ؼآس وقآوّاس ُ ريشٍيزيٍِ ،بّي حّشوديػ أمّبط ببػ أرخآرٍآغ،
ُ وا ّ
هؤّّيػ ؽشا ُ وٍآحؾّىك يآةّوس ط ييذسّ ُ وظبسييذٌس يآحّىابّيبط ،إقّآلؼبط ؼآس وورآً ط آلدضآُ ،أكّ ر ّآحّب يآقّآىذ
ؼشي ،إرآً ّّآط رآحؾّبرذ عآةط ؽشا ُ رفبود ،أصٍىٍآظ ؼآؾ وورآً ّّآط ،يآّّبييذ أصوه إعيؽبط .مآٍّآلغ أبشيز ئْى،
وآدزي حّخآٍّبٍآغ  :يآةّوس ط ييؾج ُ وظبس يآسّي ببالك يآمّآسد صيل ربّآصّايذ ببػ أريآخزآً !
ربٍآدّيذ ٍي ئذوآىّيػ ،إفيؽزيذ رآظ ؽشا ُ وٍنبُ يآعْىصاي ريْآوٌاسيٌِّ ،يؽبط ":ىىمبُ ر ّآحؼ ئ يآالُّ أً ّآحّب،
إسصآٌٍشآؼؾب أرسيآغ أيذهآّّبُ يىراُ ،أرصسآغ ببسك ٍبٍّآك أريآغ أةٍيش ئ رَآدّوسد ئْى ،أرٍزآغ أررهآّّيػ " .أجآبّيز
يآدالُ ،هآّّيػ ؽشا ُ وآسةاص يآطّآؾ عآُ ُ ييعطىطآُ رآظ طّآسؾ ّّآط ،يآطّ أفىط ّّآط ئ ويِ أهبعذيغآدّقآُ
دوسو ّآغ عآّج.
ةوث ئ أعيآّّبُ أسةاص أً ويِ إسئخآدّآٍؾب؟! ٍبؽب ئْيخبيذ ٍبّي أريآخزآً ؟ ٍبحّب أريآخزآً ؟ ىىمبُ يىفب ٍبّّي وا
أريىؽآُ أفىط ّّآط ئ ىؽبؽي ريطّبويِ ّّآط رآظ رَىسد حّىدّيَآّذ ط يَآطّبوآُ [.]...
وّظآغ ؼآس وآخّبً ،عىيػ ىنبط ُ واٍبُ ،آلخيبه ُ وآهيىي ريِ يآعْىصايآُ ريْآوٌاسيِ يآةّوٍب أريآمّآط جبس
ريطّبويِ ئْى .عّذىعآغ ط ييَبُ ئْى إسععيػ أصاه ئ ئىاربُ ،أٍآحؾّىك ريِ ييفي أّآقّبر ،يآععب ربصٍآسد إسععيػ
ّآحؼ ،يآطّآؾ رآظ رَآدّوسد الؽخب رآمّغبط ٍبحّب ئ يآؼالُ ،رآمّغبط أظبسئؽآؾ يآةّوس .دّسآظقآغ ط ييَآطّبوآُ أؽنى
ك
إسعخبهآلؼؾب ربٍآدّوسد أيب ئ يآديىؽب عيزي سآبّي .ععيػ ئفبعآُ ،ئعبسّآُ ،ريطّبويِ ئ يآبهبُ ،إراُ قّبسآّيذ أ ّ
رآبهيز ،ععيػ أٍنبُ ُ ىخآرٍآد إسرآععيِ ييط .أّّآؽخب أيب أكّّ ،آحؼ بّيػ أعيشآً رآظ رَآدّوسد ٍي سودآغ أرطّغآغ،
حَّآّّيػ إسدحّبميؽؾب ربّآصّايذ.
أهى ريِ يآع ْىصايِ ريْآوٌاسيِ إسعّيْآؼؾب ٍبّّي ،ر ّآحّب ئذيىعبُ أعيشآً ئ ووه ئْى ،ر ّآحّب ئ ر عآبّآد ئ يآدجّيِ
ؼ عآظ يّب يآٍّىرآُ.
خآىزآغ أعّب ٍبّي خآىزآغ= ،سيػ ىىمبُ حَّبريػ رآظ وآبشيز ريِ ئ دوؼيػ ،أّآح ّ
[ ]...وآىّيػ يبه أطّ أىذا أرسودآغ ؼآس ىخآرٍآد ،حّآقّآلغ أٍّب ر واٍّب ٍبّي أحهآّّيػ ٍبؽب أعيشآً ئْى عىّّي ئىآالّ ر
ال ربٍىخغيذ ئْى رآةآعَآس ببػ أرهآّّيػ أؽنى ر ّآحّب ئ ر عّآبآد ئ يآدجّيِ دّوّيذ ئْى رآععب أصاه...
ىَىدبه ،رىآ ّ
Rosa CHELLI, Iḥulfan akked waktayen, HCA, 2011, sb. 47-49.

ئغآعخبّـــــآُ:
 )Iريتصي ُ وظشيـــــــــظ)66( :
ٍ )1بحّب ئ يآدجّيِ ربّبالّعذ أرحآبّي أعيشآً ري دّوّيذ ؟.
ٍ )2بّّي وا ئ عذيىعبُ أعيشآً ئ رْبالّعذ ؟
 )3عآةصيذ ربّفبىيذ أيب  - :يآطّآؾ ري رَآدّوسد الؽخب رآمّغبط ٍبحّب أ يآؼاليآُ.

صفحة  10من 16
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" )4أٍآيّآص قبآه أّآةّـآص" ٍ.بحّب يآالّ واعّبغ ئ يآالُّ جبس واّضي أيب ( آلٍزآه أيب ) ر ٍبحّب ئ عيآظشاُ ئ رْبالّعذ؟
 )5عآسةآد عآظ وآظشيظ أمزبواه(ئتآس ُ إٍبواه) ُ وعآّخآه" :ربفآمّب ُ إٍزاُ" ُ 64(.واواآلُ)
 )6أظشيظ رآةط مشاظآد ( ُ )63رآوعبريِ ُ ييآٍزاّآُ رآظ رَآدّوسد .عآسيئهآّخيذ ؟
 )IIرىراليـــــــــــــذ)66( :
 )1إعب ريْبود أيب ؼآس وورآً ويظ عآُ ُ وعتآد إّزي.
ال ر ىَىدبه».
ط أىذا أرسودآغ ؼآس ىخآرٍآد ،حّآقّآلغ أٍّب ر واٍّب ٍبّي أحهآّّيػ ٍبؽب أعيشآً ئْى عىّّي ئىآ ّ
 « وآىّيػ يبه أ ّ )2عآلض ربفييشد أيب.
 " ةّوسآغ ؼآس وقآوّاس ُ ريشٍيزيِ". )3حؾّبس ربفآىىيذ أيب .
أٍيــــــــــــــــــبظ
مّآط

أحّــــــــــــــــــــىاغ
...

أعـــــــــــــــــــىاغ
...

أٍيــــــــــــــــــــبغ
...

 )IIIأفبسآط ط ريــــــــــــشا)60( :
ر ّآحّب ئ ديىعبُ أعيشآً ئ ووه ئْى ،ر ّآحّب ئ ر عآبّآد ئ يآعّبوظآُ أعّب ٍبّي وّظآغ= ،سيػ ىىمبُ حَّبحّـيػ رآظ
ؼ عآظ يّب يآٍّىرآُ.
وآبشيز ريِ ئ دوؼيػ ،أّآح ّ
أهبث رآظشاك(اً) ؽشا ُ رآريبّذ (اً) ئ مذيآدجّيِ آلدضآُ ،رآ=و رآظ ووه ّّآك(ّّآً) ىيبط(رآبيبط أعيشآً) ،
عآسقآّّـبك (اً) ييبشيزآُ ،يىرآفذ ؽشا ُ وٍزاُ ري رَآدّوسد ّآك(ّّآً) يىعبمذ أعيشآً ،رآحّىر آلدضآُ.
أسيــذ أظشيظ إىّيظ ،رآةط أحّآىغآر رآريبّذ أيب.

صفحة  14من 16
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aDris :
tafat n usirem
[…]aAsmi i yemmut baba, nni$-as d ayen tekfa ddunit fell-i, ur ttette$ ur
ttesse$, yejreHuwul-iw, kkauwen yifadden-iuw. lLeHHu$ deg ubrid, Hedd ur t-wuala$,
heddren-iyi-d ur asen-sli$ ; ssbeH ne$ tameddit, allen-iuw ur ttkauwent. Yyiuwen n
wuass, tasebHit, urâad i d-yecriq yiTij, leHHu$$er taddart n Tirmin, anida
ttruHu$ yal ass akken ad xedme$, wuala$ yiuwen n yilemZi ileHHu s yiwuen n uDar
wuayeD-nniDen yettuwagzem-as, muqle$-t $er wuudem-is s leHzen, netta da$en imuqeliyi-d, udem-is yettfeooio s yiuwen n nnur, acmumeH$ef wuudem-is, yenna-iyi-d azul
rri$-as. Kemmle$ abrid-iw, uweHd-i ttxemmime$ : ileHHu s yiuwen n uDar yerna
ahat yekker-d ssbeH zik akken ad yexdem !
tameddit mi i d-u$ale$, ufi$-t-id deg yiuwen n umkan yeznuzuy ijeooigen,
nni$-as lukan d nekk i yellan am netta, ur zmire$ ad ff$e$ ad iyi-d-wualin medden,
ad uwali$ kan amek ara ge$ lHedd i ddunit-iuw, ad mmte$ i lebda. CciTuH akka, uwala$
yiwen n urgaz yeTTef sin n yigerdan deg yirebbi-s, imudd afus-is i wiuin ara
as-d-iseddqen duru ne$ snat.
aA Tas i as-yennan argaz am wihin ur ixeddem ara ?! mMaca init-iyi-d anda ara
yexdem? d acu ara yexdem? Lukan yufa, aniuwa ara imudden afus-is i l$aci, allen-is
deg lqaâa ttudument d imeTTi […].
wuW uDe$ s axxam, suwi$ lkas n uwaman, lexyal n uqcic-nni yeznuzuyen ijeooigen
yegguma ad yekkes gar uwallen-iw. Husse$ i yiman-iw ur sâi$ azal i iuwulmen, aqcicnni ifaz aTas fell-i, yesâa afud ur sâi$ nekk, yeTTef deg tudert xas tekkesas ayen $layen, tekkes-as aDar i$ef ileHHu. TTreDqe$ d imeTTi imi ur uklale$
ara tudert-a iyi-d-yefka sidi Rebbi. sâi$ ifassen, iDarren, allen i icebHen,
medden qqaren-iyi-d akk tmelHeD ; sâi$ amkan n lxedma ur sâin wuiyaD. aAnnect-a
akk, nekk qeDâe$ asirem deg ddunit mi ruHe$ ad TTse$, ttmenni$ ur d-ttaki$
tasebHit.
aA qcic-nni yesnuzuyen ijeooigen ur t-ssine$ d anwua-t, d netta i d-yerran
asirem i uwul-iw, d netta i d ssebba alarmi wuuDe$ ass-a anda wuuDe$, Zri$ lukan
kemmle$ deg ubrid-nni i d-wwuui$, aql-i seg wid yemmuten.
[…] uU$ale$ yal ass mi ara ruHe$$er lxedma, ttmuqule$ akka d uwakka anida ara
t-uwali$ maâna asirem-iw amzun yu$al d lmuHal. uYu$al leb$i-iw meqqer akken ad t-wuali$
acku d netta i d ssebba alarmi tu$al ddunit-iuw tesâa azal…
Rosa CHELLI, Iḥulfan akked waktayen, HCA, 2011, sb. 47-49.

16  من15 صفحة
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I isestanen :
II) tigzi n uDris : (06)
1. d acu i yeooan tanallast ad teqDeâ layas deg ddunit ?
2. anuwa i as-d-yerran asirem i tnallast ?
3. segzu-d tanfalit-a : yeTTef deg tudert xas tekkes-as ayen $layen.
4. " Aameyyez uqbel aneggez". d acu i d assa$ i yellan gar wanzi-ya (lemtel-a) d
wuayen i as-yeDran i tnallast ?
5. Nnadim deg uDris ukuz n uwawualen n uktauwal n usentel : tafekka n umdan
6. AaDris deg-s kradet (03) n tewusatin n yimdanen deg tudert. sufe$-itentid.
III) tutlayt : (06)
1. err tinauwt-a $er wuudem wuis sin n usget unti : «Uu$ale$ yal ass mi ara
ruHe$$er lxedma, ttmuqule$ akka d wuakka anida ara t-uwali$ maâna asirem-iuw
amzun yu$al d lmuHal.»
2. sleD tafyirt-a i lmend n tal$a d twuuri: leHHu$$er taddart n tirmin
3. ČčGGar tafelwit-a :
amyag

attuwa$

asuwa$

amya$

kkes

…

…

…

IIII) Aafares s tira : (08)

dnetta i d-yerran asirem i wuul-iw, d netta i d ssebba alarmi wuuDe$ ass-a
anda wuuDe$, Zri$ lukan kemmle$ deg ubrid-nni i d-wwuui$, aql-i seg wuid yemmuten.
Aahat teDra-ak (-am) kra n tedyant i ak(-am)-d-yessegran leHzen, teZZa deg
wuul-ik(-im) layas, âerqen-ak(-am) yiberdan, yekcem-d kra n umdan deg tudert-ik
yerra-ak-id asirem, tettuD leHzen.
Aaru-d aDris ara yilin d ullis, deg-s ad d-talseD tadyant-a.

انتهى المىضىع الثاني
16  من16 صفحة
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العالمة

عناصر اإلجابة

مجزأة مجموع
I) Tigzi n uḍris :
1
0.5
0.5

06

0.5
0.5
1
1
1

1. Tabadut : yennayer d yiwen n wass i d-ttmektin Yimaziɣen s tmeɣriwin d
wansayen; d azamul n yidles d tmagit.
2. - Deg temnaḍt n Tlemsan : xeddmen tafaska i wumi qqaren « Ayrad
manɣara ».
- Deg Wawras : ttbeddilen imensi, ttekksen-d azzu, sellɣen axxam s tumlilt.
3. Sin n yinumak n wayen xeddmen Leqbayel deg yennayer :
- Zellun ayaziḍ d asfel i wakken ad tebɛed deɛwessu.
- Sewwayen timellalin d asfillet i wussan imellalen.
(ad tettwaqbel tririt-nniḍen iseḥḥan).
4. Asegzi n tenfalit : win yezlan ayaziḍ deg yennayer, ur t-tettxassa ara tgella
deg useggas-nni.
5. Aktawal n wawal « tagella » : lesfenǧ, tamtunt, tiɣrifin, nneɛma.
6. Anaw n uḍris-a : d imsegzi (asegzan, azegzay).

II) Tutlayt :
1. Imyagen yeftin ɣer wurmir ussid d wamek ulɣen:
Amyag ɣer wurmir ussid (01)
ferrḥen

1.5

ttheyyint

Amek yuleɣ ? (0.5)
S tussda n tergalt tis snat
S tmerna n “tt” ɣer tazwara n
ufeggag n umyag

2. Tasleḍt n tefyirt : Ilmeẓyen, sfugulen-t s ccna.

06

0.5



0.25



0.5
0.5
0.5
0.25
0.5







Ilmeẓyen : d isem amalay asget deg waddad ilelli; d anammal n
usentel.
Sfugulen : d amyag yeftin ɣer wurmir ussid, ɣer wudem wis kraḍ
amalay asget.
Sfugul : d afeggag; d aseɣru umyig.
n : d amatar udmawan; d amigaw (d asentel).
t : d amqim udmawan awsil n umyag; d asemmad usrid.
s : d tanzeɣt.
ccna : d isem amalay asuf deg waddad amaruz (ur d-iban ara), d
asemmad s tenzeɣt.

3. Isumar n tefyirt :
0.5
1

- Ttwenniɛen zik imensi : asumer agejdan.
- Akken ad d-mlilen wat uxxam : asumer imsentel (amugil) n yiswi.
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III) Afares s tira :
Aḍris ad yili d imsegzi. Aktazal ad ibedd ɣef yisefranen-a :

 Udem n ufaris :
0.5
0.25
0.25
0.25

- Tettwafhem tira.
- Tella tama i yal taseddart.
- Tella tallunt (ilem) gar tseddart d tayeḍ.
- Tira n usekkil ameqqran anda iwata.

 Anaw n uḍris :
0.5

08

0.75
0.5
0.5

- Banen-d yiferdisen n tegnit n tmenna : amesgal, iswi, isalan iwatan(izen),
anermas…
- Tikta ddant d usentel.
- Taɣessa n uḍris tefrez.
- Aqader n tecraḍ n wanaw n uḍris.

 Tutlayt :
0.5
0.5
0.5
0.5
0.75
0.25

-

Asemres n umawal iwatan.
Asemres n yiferdisen n usmizwer d yisuraz imaẓlayen.
Asefti n yimyagen ɣer tmeẓra iwatan.
Asemres n yisemmaden akken i d-yuwi ad ilin.
Aqader n yilugan n tira.
Asigez n uḍris.

 Taseddast / taẓḍawt :
0.5
0.5
0.5

- Tuget n tefyar ur beddunt ara s umyag.
- Tuqqna gar tefyar akked tuqqna gar tseddarin.
- Asemres n yisenfalen (tikkesrert).
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العالمة
مجموع
مجزأة

عناصر اإلجابة

I) Tigzi n uḍris :
1
0.5
0.5
06
0.5
0.5
1
1
1

1. Tabadut : yennayer d ass seg wussan i d-ttmektin Yimaziɣen s tmeɣriwin d
wansayen; d azamul n yidles d tmagit.
2. - Deg temnaḍt n Tlemsan : tteggen tafaska i yellan qqaren-as « Ayrad
manɣara ».
- Deg Wawras : ttbeddalen amensi, ttekksen-d uzzu, sellɣen axxam s
tmelli.
3. Sen n yinumak n matta xeddmen yiqbayliyen deg yennayer:
- ɣeṛṛsen agaziḍ d lfal bac ad ibeɛɛed ccer.
- Sercamen timellalin d azamul n wussan imellalen.
(Ma yufa-d unelmad tiririt-tict d tasḥiḥt ad tettwaqbel)
4. Asegzi n tenfalit : wa iɣeṛsen i ugaziḍ deg yennar, ur t-tettxussa ca tgella
deg useggas-inin.
5. Aktawal n wawal « tagella » : tifṭirin, tuḍfist, ṣṣabt.
6. Anaw n uḍris-a : d imsegzi (asegzan, asegzay).

II) Tutlayt :
1. Imyagen yeftin ɣer wurmir ussid d wamek ulɣen:

1.5
06

Amyag deg
wurmir ussid (01)
ttamren

S tmerna n “tt” ɣef umezwaru n umyag

ttweǧǧadent

S tmerna n “tt” ɣef umezwaru n umyag

Mukca yuleɣ (0.5)?

2. Tasleḍt n tefyirt : leɣruz, sfugulen-it s ccna.
0.5
0.25



0.5
0.5
0.5
0.25
0.5










Leɣruz : d isem amalay asget deg waddad ilelli; d anammal n usentel.
Sfugulen : d amyag yeftin deg wurmir ussid, ɣer wudem wis kraḍ
amalay asget.
Sfugul : d afeggag n umyag; d aseɣru.
n : d amatar udmawan; d amigaw (d asentel).
it : d amqim udmawan awsil n umyag; d asemmad usrid.
s : d tanzeɣt.
ccna : d isem amalay asuf deg waddad amaruz (ur d-iban ca), d
asemmad s tenzeɣt.

3. Isumar n tefyirt :
0.5
1

-

Sebhayen zik amensi : asumer agejdan.
Bac ad d-mlilen ayet uxxam : asumer imsentel (amugil) n yiswi.
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III) Afares s tira :
Aḍris ad yili d imsegzi. Aktazal ad ibedd ɣef yisefranen-a:

 Udem n ufaris :
0.5
0.25
0.25
0.25

- Tettwafham tira.
- Tella tama i kul taseddart.
- Ad tili tallunt(ilem) jar tseddart d tict.
- Tira n usekkil ameqqran mani yuma.

 Anaw n uḍris :
08

0.5
0.75
0.5
0.5

- Banen-d yiferdisen n tegnit n tmenna : amesgal, iswi, isalan
iwatan(izen), anermas, …
- Tiktiwin ttutlayen ɣef yiǧǧ n usentel.
- Taɣessa n uḍris tefren.
- Aqader n tecraḍ n wanaw n uḍris.

 Tutlayt :
0.5
0.5
0.5
0.5
0.75
0.25

- Asemres n umawal iwatan.
- Asemres n yiferdisen n usmizwer d yisuraz imaẓlayen.
- Asefti n yimyagen ɣer tmeẓra iwatan.
- Asemres n yisemmaden mukca yuma ad ilin.
- Aqader n yilugan n tira.
- Asigez n uḍris.
 Taseddast / taẓḍawt :

0.5
0.5
0.5

- Tuget n tefyar ur beddant ca s umyag.
- Tuqqna jar tefyar d tuqqna jar tseddarin.
- Asemres n yisenfalen (tikkesrert).
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عناصر اإلجابة

العالمة

مجزأة مجموع

 )Iثيةزي ن وآضريس:
س سآظ ووسّان ئ دتمآكثين ييمازيغآن س ثمآغريوين ذ وانسايآن؛ ذازامول ن ييذآلس ذ
 .1ثاباذوث:يآنّار ذا ّ

1

ثماةيث.
 - .2ذي ثآمناط ن تآلمسان :تّآةـّآن ثافاسكا ئ يآالّن قّارآناس" ايراذ ن مانغارا".
 -ذآظ واوراس :تّبآدّاالّن أمآنسي تّآكّسآنذ ؤزّو ،سآلّغآن أخّام س ثمآلّي.

1.5
1.5

 .3سآن ن يينوماك ن ماتّا خآدّمآن آلقبايآل ذآظ يآنّايآر:
-

غآرّصآن أةا=يض ذ لفال باش أذيباعّآذ شّآر.

0.5

-

سّآرشامآن ثيمآالّلين ذازامول ن ووسّان ئمآالّآلن.

0.5

06

(ما يوفاد ؤنآلماذ ثيريريث ذ ثاصحيحث اذ ثآتواقبآل)
 .4أسآةزي ن ثآنفاليث :وا ئغآرصآن ئ يوةا=يض ذآظ يآنّار ؤر ثآتّخوصّا شا ثةآالّ ذآظ ؤسآةـّاس ئنين.

1

 .5أكثاوال ن واوال "ثاةآالّ" :ثيفطيرين ،ثوضفيست ،صّابث.

1

 .6اناو ن ؤضريس أيا :ذ ئمسآةزي (أسآةزان ،اسآةزاي).

1

 )IIثوثاليث:
 .1ئمياةآن يآفثين غآر وورمير ؤسّيذ ذ وامآك ؤلغآن:
ئمياةآن يآفثين ذآظ

موكشا ؤلغآن ()1.5

وورمير ؤسّيذ ()11

1.5

تّامرآن

س ثوسّذا ن ثآرةالت "تّ" ذآظ ؤمآزوارو ن ؤمياظ.

تّوآدجّاذآن

س ثوسّذا ن ثآرةالت "تّ" ذآظ ؤمآزوارو ن ؤمياظ.

 .2ثاسآلط ن ثآفييرث :آلغروز سفوةوآلنث س شّنا.


آلغروز  :ذيسآم أماالي أسةآث ذآظ وادّاذ ئآللّي؛ ذانامّال ن ؤسآنتآل.

0.5



سفوةوآلن  :ذامياظ يآفثي ذآظ وورمير ؤسّيذ؛ غآر ووذآم ويس كراض أماالي أسةآث.

0.25



سفوةول  :ذافآةـّاظ ن ؤمياظ؛ ذاسآغرو.

0.5



ن  :أماثار ؤذماوآن؛ ذاميةاو(أسآنتآل)

0.5



ث  :ذامقيم ؤذماوان اوصيل ن ؤمياظ؛ أسآمّاذ ؤسريذ.

0.5



س  :ذ ثانزآغث.

0.25



شّنا  :ذيسآم أماالي أسوف ذآظ وادّاذ اماروز(ؤر ديبان شا) ،ذاسآمّاذ س ثآنزآغث.

0.5
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 .3ئسومار ن ثآفيار:


سّآبهايآن زيك امآنسي :اسومار اةآجذان.



باش أدآمليآلن ايآث وآخّام:ذ اسومآر ئمسآنتآل(اموةيل) ن ييسوي.

1.5
1

 )IIIأفارآس س ثيرا:
أضريس أذ ييلي ئمسآةزي .أكثازال أذ ئبآدّ غآف ييسآفرانآن أيا:


ؤذآم ن ؤفاريس:

-

ثآتوافهام ثيرا.

0.5

-

ثآالّ ثاما ئ يال ثاسآدّارث.

0.5

-

يآالّ ؤجآرّيض جار ثسآدّارث ذ ثيشت.

0.25



أناو ن ووضريس:

-

بانآند ييفآرذيسآن ن ثآةنيث ن ثمآنّا :أمآسةال ،ئسوي ،ئساالن ئواثان(ئزآن) ،انآرماس...،

-

ثيكثا أذيلينت ذآظ ؤسآنتآل.

-

ثاغآسّا ن ؤضريس ثآحال.

-

أسآمرآس ن ثآشراض ن واناو ن ؤضريس.


0.75
0.5
0.5

ثوثاليث:

-

أسآمرآس ن ييناماآلن ئالقآن.

-

أسآفثي ن ييمياةآن غآر ثمآ=را ئالقآن.

-

أسآمرآس ن ؤماوال ئواثان.

-

أسآمرآس ن ييسآمّاذآن ذآظ ؤنامآك نسآن.

-

أسآقذآش ن ييلوةان ن ثيرا.

-

أسيةآز ن ؤضريس.


0.5

0.5
0.5
0.5
0.5
0.75
0.25

ثاسآدّارث/ثازضاوت

-

ثوةآث ن ثآفيار ؤر بآدونت شا س ؤمياظ.

-

ثوقنا جار ثآفيار ذ ثوقّنا جار ن ثسآدّارين.

-

أسآمرآس ن ييسآنفاآلن (ثيكآسرآرث).
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0.5
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08

العالمة

عناصر اإلجابة

مجزأة مجموع
I) tiRri n azgz :
1

1. yanayr : aGna ,

06

amod ,

tasadolt , taRarma d

tomast

n

mazyRn .
1

2. ymazyRn n ahaGar

knan :

tagla , alfatat , talabagt

d

kaskso .
1

3. kl

ahaGAr

ahosahnyn
0.5

4. . « oi

zanhyn
y

ad
1.5

taraoen

tamhitnin
maRna

yslsa

n

s

d

hartn

oy

ty maDroynen .
afriwn ,

taoenst :

ere

aDmnRasn
ygn

tamadwrt ».

ahosayn

yknan ,

ygro .

5. akoZ

ysmaon (4) n

tataty : tagla ,

kaskaso ,

talabagt ,

lasfanj .
1

6. anao

n

aDrys :

II) timankin
2.5

1. YMAgn

n

n

asgrah .

tawalt :

ormer

oy

hanen

taoenst :

itamgrao ,

ganin

.

06

Yzry :
I
2

« aRrf

araon

2. Asglt

n

taRrmyn
1.5

3 Amqym

imgrao

anan

oin

taoenst
taTafnen

aosyl

yha

aG natn

s

aDrys

 odn

n

maron

baryn

asgt :

holan

dR

edG

ism :

«ianair

eh ol

n

fargan ».

« tisadalyn » .

III) asinan
yso franan

aoin

ibda ».

Amknasnt

08

oi

tira :
ad

yqal

asgrah. Aktazal ad ybdd fl

aDrys

:

oyd .
amokn

n

0.5

-

afanaR atyograhn .

0.25

-

ad tala

hak

tasadart

Rasnyt .
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0.25

-

yle

asrYD

0.25

-

afanaR

ahosayn

 anao
0.5

n

tasadart
kontyR

d

tahDt .

adobt .

aDrys :

- saboynd

yfardysn

tegnit n tana : amasgal, ytos ,

islan anyhganyn ( terot) ,
0.75

- tykta adyonat d osantl .

0.5

- taRsa

0.5

- asmRar

n aDrys
n

anarmas …

tamon .

tatbqa

n

aDrys .

 taoalt
0.5
0.5

- asOZlo

tfyr

0.5

- ASOZlo

0.5

- asoZlo

0.5

- asmRar

0.5

- astabaqt

- asfto

n

anhaganyn .

ymyagn

n amaoal
n
n

dR ere anhagan .
anhagan .

ysamadn
ylogan
n

n

aoa ylaq

ad amlan .

afanaR .

aDrys .

 tasdast :
0.5
0.5
0.5

- asoZlo

n

toesyn

- oRn ger

toensyn

- asoZlo

n

aoa

tynismaoyn .

hakd oRn

n

tasadaryn .

amoksan .
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العالمة
مجموع
مجزأة

عناصر اإلجابة
I) Tigzi n uḍris :

01
0,5
01

06

01

01
01,5

1. Ayen i yeǧǧan tanallast ad teqḍeɛ layas d tamettant n baba-s.
2. D aqcic yesnuzun ijeǧǧigen i as-d-yerran asirem i tnallast.
3. Asegzi n tenfalit : aqcic ɣas yettwagzem-as uḍar, mazal yesɛa asirem ur
yeqḍiɛ ara layas.
4. Lemmer ur tmeyyez ara tnallast, ur tessexdem ara allaɣ-is degmi
yemmut baba-s, tili ad d-tegri deg nndama tameqqrant. Ɣef waya i
qqaren Wat zik : « Yelha umeyyez uqbel aneggez ».
5. Aktawal n usentel tafekka n umdan : allen, aḍar, udem, ifassen.
( Ad ttwaqeblen wawalen-nniḍen iseḥḥan ).
6. Kraḍ n tewsatin n yimdanen :
- Wid iqeṭṭɛen layas ( am tnallast deg tazwara ).
- Wid yessaramen ulamma d iɛibanen (am winna yesnuzun ijeǧǧigen ).
- Wid yettkalen ɣef medden ( am winna yessuturen ).

II) Tutlayt :
01,5

06

0.5
0,5
0,5
0,25
0,5
0,25
0,5

1. Tinawt ɣer wudem wis sin n usget unti :
Tuɣalemt yal ass mi ara truḥemt ɣer lxedma, tettmuqulemt akka d
wakka anda ara t-twalimt maɛna asirem-nkent (nwent) yuɣal d lmuḥal.
2.
-

Aslaḍ n tefyirt i lmend n talɣa d twuri :
leḥḥuɣ : d amyag yeftin ɣer wurmir ussid, udem 1u n usuf.
ɣ : d amatar udmawan; d amigaw ( d asentel).
Leḥḥu : d afeggag; d aseɣru umyig.
ɣer : d tanzeɣt.
taddart : d isem unti asuf deg waddad amaruz ( ur d-iban ara ); d
asemmad s tenzeɣt.
- n : d tanzeɣt
- Tirmitin : d isem amaẓlay n wadeg; d asemmad n yisem.

3. Taččart n tfelwit :
Amyag
01,5

kkes

Attwaɣ
ttwikkes/
ttwakkes

Aswaɣ
sukkes
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Amyaɣ
myukkas /
myukkes

III) Afares s tira :
Aḍris ad yili d ullis. Aktazal ad ibedd ɣef yisefranen-a :

 Udem n ufaris :
0.5
0.25
0.25
0.25

- Tettwafhem tira.
- Tella tama i yal taseddart.
- Tella tallunt (ilem) gar tseddart d tayeḍ.
- Tira n usekkil ameqqran anda iwata.

 Anaw n uḍris :
08

0.5

- Banen-d yiferdisen n tegnit n tmenna : amesgal, iswi, isalan iwatan

0.75
0.5
0.5

(izen), anermas…
- Tikta ddant d usentel.
- Taɣessa n uḍris tefrez.
- Aqader n tecraḍ n wanaw n uḍris.

 Tutlayt :
0.5
0.5
0.5
0.5
0.75
0.25

- Asemres n umawal iwatan.
- Asemres n yinammalen iwatan (akud, adeg… ).
- Asefti n yimyagen ɣer tmeẓra iwatan.
- Asemres n yisemmaden akken i d-yuwi ad ilin.
- Aqader n yilugan n tira.
- Asigez n uḍris.

 Taseddast / tazḍawt :
0.5
0.5
0.5

- Tuget n tefyar d tumyigin.
- Tuqqna gar tefyar akked tuqqna gar tseddarin.
- Asemres n yisenfalen (tikkesrert).
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العالمة
مجموع
مجزأة

عناصر اإلجابة
I) Tigzi n uḍris :

01
0,5
01
06

01
01

1. Tamentilt i yeǧǧin tanallast ad tebbi asirem deg tmeddurt d tamettant n
baba-s.
2. D aɛelbuy yesnuzayen tinewwarin i d-yuɛan asirem i tnallast.
3. Asegzi n tenfalit : ahyuy lacta yettwabbi-as uḍar, werɛad Ɣer-s asirem d
ameqran deg tmeddurt.
4. Mda ur tmeyyez ca tnallast, tessexdem alli-nnes, asmi yemmut baba-s,
aha-tt tufa-d iman-nnes deg nndamet d tameqrant Ɣef uneggaru.
5. Aktawal n usentel tafekka n umdan : tiṭṭawin, aḍar, udem, ifassen…
6. Tiwsatin n yimdanen yellan deg tmeddurt seg uḍris :

0,5

- Amdan yebbin asirem deg tmeddurt ( tanallast deg tazwara).

0.5

- Amdan yettɛemmalen Ɣef wudan ( amattar).

0.5

- Amdan yesɛan asirem akedma d amaḍun( win i wumi yettwabbi uḍar).

II) Tutlayt :
01,5

06

0,5

1. Tinawt ɣer wudem wis sen n usget unti : twellamt yal ass ald ad truḥemt
Ɣer lxedmet, tettaqqlemt amma d wamma mani ad t-thennamt maca
asirem-nkemt ɛuni iwella d lmuḥal.
2. Aslaḍ n tefyirt ilmend n talɣa d twuri:
- ggureƔ : d amyag yefti deg wurmir ussid Ɣer wudem amezwaru asuf.

0,5

- ɣ : d amatar udmawan, d asentel, (d amigaw)

0,5

- ggur : d afeggag, d aseɣru umyig.

0,25

- ɣer: d tanzeɣt.

0,5

- uqewwar : isem amalay asuf deg waddad amaruz / asemmad s tenzeɣt.

0,25

- n : d tanzeɣt.

0,5

- Tirmitin : d isem amaẓlay n wadeg /d asemmad n yisem.
3. Taččarit n tfelwit :

01,5

Amyag
kkes

Attwaɣ
Ttwakkes

Aswaɣ
sekkes

Amyaɣ
mukkes
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III) Afares s tira :
Aḍris ad yili d ullis. Aktazal ad ibedd ɣef yisefranen-a :

 Udem n ufaris :
0.5
0.25
0.25
0.25

-

Tettwafhem tira.
Tella tama i kul taseddart.
Ad tili tallunt (ilem) jar tseddart d tict.
Tira n usekkil ameqqran mani yuma.

 Anaw n uḍris :

08

0.5

- Banen-d yiferdisen n tegnit n tmenna : amesgal, iswi, isalan

0.75
0.5
0.5

iwatan(izen), anermas…
- Tikta ugirent id usentel.
- Taɣessa n uḍris tefren.
- Asemres n tecraḍ n wanaw n uḍris.

 Tutlayt :
0.5
0.5
0.5
0.5
0.75
0.25

-

Asemres n umawal iwatan.
Asemres n yinammalen iwatan (akud, adeg… ).
Asefti n yimyagen ɣer tmeẓra iwatan.
Asemres n yisemmaden mukca yuma ad ilin.
Asemres n yilugan n tira.
Asigez n uḍris.

 Taseddast / tazḍawt :
0.5
0.5
0.5

- Tuget n tefyar d tumyigin.
- Tuqqna jar tefyar akked tuqqna jar tseddarin.
- Asemres n yisenfalen (tikkesrert).

3as.ency-education.com

العالمة

عناصر اإلجابة

مجزأة

مجموع

 .Iثيةزي ن وضريـــــــــس:
 )1ثامآنتيلت ئ أيآدجّين ثاناالّسث أذ تآبّي أسيرآم ذي دّونيث ذ تّامآتّانث ن باباس.

01

 )2ذاهيوي ئ يآسنوزان ثينآوّارين ئ سديوعان أسيرآم ئ ثناالّسث.

0,5

 )3أسآةزي ن ثآنفاليث  :أهيوي الشتا يآتّوابّياس ؤضار ،وآرعاذ يآسعا أسيرآم ذ أمآقران ذآظ

01

ثمآدورث.
 )4مدا ؤر ثمآيّيزشا ثناالّسث ؤر ثآسّآخذيمشا ألي نّآس أسمي يآمّوث باباس أهات ثوفاد ئمان

01

06

نّآس ذآظ نّدامث تّامآقرانت غآف ؤنآةارو.
 )5أكثاوال ن وسآنتآل "ثافآكّا ن ومذان "  :ثيطّاوين ،ضار ،ؤذآم ،ئفاسّآن...

01

 )6ثيوساثين ن ييمذانآن يآالن ذآظ ثمآدورث سآظ ؤضريس :
 -أمذان يآبين أسيرآم ذآ ظ ثمآدورث (ثاناالست).

5.0

 -أمذان يآتعآماآلن غآف ووذان (أماتار).

5.0

-

أمذان يآسعان أسيرآم أكآذما ذا ماضون (وين ئ وومي يآتوابي ؤضار).

5.0

 .IIثوثاليــــــــث :
 )1ثيناوث غآر ووذآم ويس سآن ن وسةآث ؤنثي  :ثوآالمت يال أس ألد أذ ثروحآمت غآر
لخآذمآث ،ثآتاقآلمت أما ذ واما ماني أذ ثتهآنامت ماشا أسيرآم نكآمت عوني ئوآال ذ
لموحال.
 )2أسالض ن ثآفييرث :

01,5

 -ةـورآغ  :ذامياظ يآفثي ذآظ وورمير ؤسيذ ،غآر ووذآم أمآزوارو أسوف.

0,5

 -غ  :ذاماثار ؤذماوآن ،ذاسآنتآل  /ذاميةاو.

0,5

 -ةـور :ذافآةّاظ ن ومياظ  ،ذاسآغرو ؤمييظ.

0,5

 -غآر  :تّانزآغث.

0,25

 -ؤقآوّار :ئسآم أماالي أسوف ذآظ وادّاذ أماروز /ذاسآمّاذ س ثآنزآغث.

0,5

 -ن  :تّانزآغث.

0,25

 -ثيرميثين  :ذ يسآم أمازالي ن واذآظ  /ذاسآمّاذ ن ييسآم.

0,5

 )3ثاتشاريت ن ثفآلويث :
أمياڨ
كّآس

أتّواغ
تّواكّآس

أسواغ
سوكّآس

أمياغ
موكّآس
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01,5

06

 .IIIأفارآس س ثيـــــرا :
أضريس أذ ييلي ئمسآةزي .أكثازال أذ ئبآدّ غآف ييسآفرانآن أيا:
 ؤذآم ن ؤفاريس:
 -ثآتوافهام ثيرا.

0.5

 -ثآالّ ثاما ئ يال ثاسآدّارث.

0.5

 -يآالّ ييآلم جار ثسآدّارث ذ ثيشت.

0.25

 أناو ن ووضريس:
 -بانآند ييفآرذيسآن ن ثآةنيث ن ثمآنّا :أمآسةال ،ئسوي ،ئساالن ئواثان(ئزآن) ،انآرماس...،

0.5

 -ثيكثا أذيلينت ذآظ ؤسآنتآل.

0.75

 -ثاغآسّا ن ؤضريس ثآحال.

0.5

 -أسآمرآس ن ثآشراض ن واناو ن ؤضريس.

0.5

 ثوثاليث:
 -أسآمرآس ن ييناماآلن ئالقآن.

0.5

 -أسآفثي ن ييمياةآن غآر ثمآ=را ئالقآن.

0.5

 -أسآمرآس ن ؤماوال ئواثان.

0.5

 -أسآمرآس ن ييسآمّاذآن ذآظ ؤنامآك نسآن.

0.5

 -أسآقذآش ن ييلوةان ن ثيرا.

0.75

 -أسيةآز ن ؤضريس.

0.25

 ثاسآدّارث/ثازضاوت
 -أسآمرآس ن ثآفيار ثيرومييةين.

0.5

 -ثوقنا جار ثآفيار ذ ثوقّنا جار ن ثسآدّارين.

0.5

 -أسآمرآس ن ييسآنفاآلن (ثيكآسرآرث).

0.5
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العالمة
مجموع
مجزأة

01
0,5
01
01
06
01
01,5

01,5

0,5
06

0,5
0,5
0.25
0,5
0,25
0,5

)(الموضوع الثاني

عناصر اإلجابة

I) tigzi n uDris :
1. Aayen i yeooan tanallast ad teqDeâ layas d tamettant n baba-s.
2. d aqcic yesnuzun ijeooigen i as-d-yerran asirem.
3. Aasegzu n tenfalit : aqcic $as yettuwagzem-as uDar, mazal
yesâa asirem ur yeqDiâ ara layas.
4. Llimmer ur tmeyyez ara tnallast ur tessexdem ara alla$-is
degmi yemmut baba-s tili ad d-tegri deg nndama
tameqqrant. $ef wuaya i qqaren Wuat zik : «yelha umeyyez uqbel
aneggez».
5. Aaktauwal n usentel tafekka n umdan : allen, aDar, udem, ifassen.
6. kraD n tewsatin n yimdanen :
- wuid iqeTTâen layas ( am tnallast deg tazwara)ww.
- Wuid yessaramen ulamma d iâibanen ( am bu jeooigen).
- Uid yettkalen $ef madden ( am uinna yessuturen).

II) tutlayt :
1. tinawut $er wudem wis sin n usget unti: tu$alemt yal ass mi ara
truHemt $er lxedma , tettmuqulemt akka d wuakka anda ara ttwalimt maâna asirem-nkent(nuent) yu$al d lmuHal .
2. AaslaD n tefyirt ilmend n tal$a d twuuri :
- leHHu$ : d amyag yeftin deg uurmir ussid, udem amezwaru
asuf .
- $ : d amatar udmauwan / d ameskar (d asentel, d amigauw).
-

LleHHu - : d afeggag / d ase$ru.

-

$er : d tanze$t.

-

taddart : d isem unti asuf, addad amaruz s tal$a n yilelli /
d asemmad arusrid (d asemmad s tenze$t).

-

n : d tanze$t

-

tirmitin : d isem amazlay n uadeg / d asemmad n yisem.

3. taGGččart n tfelwuit :
amyag

01,5

kkes

aA ttuwa$
ttwwuikkes/
ttuwakkes

Aasuwa$
sukkes

aA mya$
myukkes /
myukkas
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III
III) IAafares s tira :
A
ad yili ufaris yelha ma:
1. Yyeshel i t$uri :

0,5
0,5
0,5
08

0,5
01

-

Aasebter zeddig (tillunin, tiseddarin…);

-

Aasemres n usigez akken iwata ;

-

Aasebded n tefyar ilmend n yilugan n tjerrumt;

-

Aasemres n umawal yeddan d usentel;

-

AaDfar n yilugan n tira.

2. Yyesâa tazDawt yelhan :

0,5
0,5
0,5
0,5
01

-

tuddsa n uDris d tiseddarin;

-

AamseDfer n tseddarin s yisuraz iwatan ;

-

Aasemres n wudmawen n tseftit yeddan d wanaw n uDris ;

-

Aasefti n yimyagen $er tmeZra iwatan ;

-

aA semres n umawal ara yilin d timitar ne$ d tisura i
tegzi n uDris.

3. Aad yili uDris yedda d usentel i d-yettunefken :
01
01
A

-

tikta ad ddunt d usentel ;
aDris yebna $ef t$essa iwatan.
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