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على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:
الجزء األول 21( :نقطة)

الموضوع األول

قال ﷲ تعالى ﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾

[آل عمران]46 :

المطلوب:

الصحيحة.
أهل الكتاب (اليهود و ّ
َ )2د َعت اآلية َ
النصارى) إلى التّوحيد واالستقامة على العقيدة ّ
ِّ
ثم اشرحه.
أَ -ع ّـرف التّوحيد لغة واصطالحا .ب -استخرج أسلوب تثبيت العقيدة الوارد في اآليةّ ،
ِّ
ِّ
وضح عقيدتهم في اإلله.
جـ -اتخذ أهل الكتاب أربابا من دون ﷲ تعالىّ ،
ِّ
دور العقل في تمحيص هذه األفكار والموروثات.
 )1من األفكار والموروثات ما ُيفسد العقيدة اإلسالمية ،بـَّـين َ
الشرك بالّله تعالى حفاظا على مقصد من مقاصدها.
الشريعة اإلسالمية ِّّ
َ )3ح ّرمت ّ
ِّ
ثم َع ِّّـرفه.
أ -اُذكر هذا المقصد.
بَ -ح ّـدد القسم الذي يندرج تحتهّ ،
الشريعة اإلسالمية على هذا المقصد من جانب الوجود؟
جـ -كيف حافظت ّ
الرسول ﷺ في َحجة الوداع على مجموعة من الحقوق اإلنسانية ،منها حق الحياة.
ّ )6
أك َدت ُخطبة ّ
السّنة.
تحدث عن هذا الحق
 ًّ
مستشهدا بما تحفظ من نصوص الكتاب أو ُ
ِّ )5استخرج من اآلية ُحكما وفائدتين.

الجزء الثاني 80( :نقاط)

والز ِ
ِ
شروِر واألهوال،
والجسد وذلك ُم َـؤ ٍد إلى
االضمحالل َّ
وال وال ّ
« ول َّـما كان ّ
الزنى فيه بُطالن النَّسب وفَساد الـ ُخـلُق َ
ِ
[العالمة عبد الحميد بن باديس؛ مجالس التذكير]
عنوي ».
ـتل
ٌّ
ـتل َم ّ
حقيقي وهذا قَ ٌ
قُـ ِر َن بـ َقتل النَّفس؛ فذلك قَ ٌ

المطلوب:

 )2شرع ﷲ تعالى عقوبة ِّل ٍ
الزنى والقتل العمد.
كل من جريمتي ّ
ّ
عرفه شرعا .ب-أ ِّ
عمدا.
َبرز الفرق بين عقوبة جريمة ّ
أ-اُذكر نوع عقوبة جريمة ّ
الزنى ،وعقوبة قتل ال ّنفس ً
الزنى ،ثم ّ
ِّ
(الزنى) ،واّنما رّغب المسلمين في
حمل ّ
الج ْرِّم ّ
الشرع الحنيف ابن ّ
لما كان ّ
الزنى ُيبطل ّ
إثم ُ
النسب ،لم ُي ّ
ّ )1
الزنى َ
كفالته.
عدد حقوقه.
أّ -بين الحكمة من تشريع كفالته.
بّ -
انتهى الموضوع األول

صفحة  1من 2
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اختبار في مادة :العلوم اإلسالمية \ الشعبة :كل الشعب \ بكالوريا 2020
الموضوع الثاني
األول 21( :نقطة)
الجزء ّ
ِ
السيِّئةَ
ت َوأَتْبِ ِع َّ
عن أبي ّذر الغفارّي رضي ﷲ عنه قال :قال لي رسول ﷲ صّلى ﷲ عليه وسّلم « :اتَّ ِق ﷲ َح ْيـثُما ُك ْن َ

الحسنةَ تَ ْم ُحها وخالِ ِق الن ِ
س ٍن ».
َ
َّاس ب ُخلُ ٍق َح َ
ََ
المطلوب:
ِّ
الشريعة.
اس ِّب ُخُل ٍق َح َس ٍن " إلى قس ٍم من أقسام مقاصد ّ
 )2أشار ّ
الرسول ﷺ بقوله " :وخال ِّق الن َ
حدد ترتيبه بين المقاصد.
أَ -س ّم هذا
ثم ّ
القسمّ ،
عرفهّ ،
َ
]أخرجه الّترمذي[

أهمية ترتيب المقاصد.
بّ -بين ّ
 )1تعظيم شعائر اإلسالم الكبرى من تقوى القلوب ،ودليل على توحيد ﷲ تعالى.

عرفه اصطالحا.
أي قسم منها ُينسب تعظيم شعائر اإلسالم الكبرى؟ ّ
أ  -اُذكر أقسام التّوحيد .ب – إلى ّ
الخلق أالّ يشفع المسلم في الحدود.
إن من ُحسن ُ
ّ )3
الشفاعة في الحدود؟
أ -ما معنى ّ
الشفاعة المذمومة؟
الشفاعة المحمودة و ّ
ب -ما الفرق بين ّ
السالم قبل اإلسالم.
 )6من صفات المتّقين اإليمان بما أُنزل على ُّ
الرسل عليهم ّ
السابقة.
الس ّ
 ّبين عالقة اإلسالم ّماوية ّ
بالرساالت ّ
ِّ
كمين وفائدتين.
 )5استخرج من ّ
ص ُح ْ
الن ّ
الجزء ال ّثاني 80( :نقاط)

ٍ
ٍ ٍ
ِ ِِ ِ
عي »
« الكفالة التزام على وجه التّبرع بالقيام بولد قاص ٍر من نفقة وتربية ورعايةَ ،
قيام األب بابنه ،وتَت ُّم بعقد شر ٍّ

النفسي.
 )2قارن بين الكفالة والتّبني من حيث الحكم والجزاء واألثر ّ
ٍ
مادي كوقف مال.
 )1قد يلتزم المسلم بتبرع معنوي كتربية ولد ،أو ّ
أ -أبرز حكم الوقف مع دليله.

]المادة  224من قانون األسرة الجزائري[

بِّّ -بين آثاره على نفس الواقف ( المتبرع ).
الزواج استنادا إلى مصدر تشريعي.
الزوجيةُ ،يوثق عقد ّ
 )3حفاظا على الحقوق ّ
سم هذا المصدر.
أّ -
ب -اُذكر شروط العمل به.

انتهى الموضوع الثاني

صفحة  2من 2
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اإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :العلوم االسالمية /الشعب(ة) :كل الشعب /بكالوريا 0202
األول)
عناصر اإلجابة (الموضوع ّ
األول 21(:نقطة)
الجزء ّ

 )2أ-تعريف ال ّتوحيد لغة واصطالحا-:
 لغة :اعتقاد الشيء واحدا. -اصطالحا :إفراد الله تعالى بكل ما يختص به من عبادة قولية وفعلية.

العالمة

مجزأة

مجموعة

5.0
5.0

(مالحظة :يقبل كل تعريف صحيح معتمد في اللغة أو االصطالح).

ب-استخراج أسلوب تثبيت العقيدة الوارد في اآلية ،وشرحه:
 أسلوب تثبيت العقيدة الوارد في اآلية هو :مناقشة االنحرافات.
 شرحه :مجادلة أهل الكتاب والمشركين في انحرافاتهم العقدية ،تارة بالدليل العقليوتارة بالدليل النقلي ،لدحضها وبيان بطالنها ،وعدم قيامها على دليل صحيح.

5.0
10

(مالحظة :يقبل كل شرح صحيح لألسلوب).

30.5

(مالحظة :يقبل أسلوب :رسم الصورة المنفرة للكافرين).
 -شرحه :صور القرآن الكريم قبح أعمال الكافرين وأحوالهم في الدنيا ،وبين الضالل

والخسران في حياتهم الدنيوية واآلخروية ،لينفر المؤمنين من أعمالهم.
جـ .توضيح عقيدة أهل الكتاب في اإلله:
 عقيدة اليهود في اإلله:
 اتخاذهم إلها خاصا بهم سموه يهوه ،وصفوه بصفات ال تليق باإلله.(مالحظة :تقبل اإلجابات اآلتية:

 اتخاذهم عزي ار ابنا لله. عبادة األوثان :تقديس العجل والحية). عقيدة النصارى في اإلله:
عقيدة التثليث :األب ،االبن ،روح القدس.(مالحظة :تقبل اإلجابة اآلتية :اعتقادهم أن المسيح ابن ﷲ ،وله محاسبة الناس يوم القيامة).

5.0

5.0

 )1بـيان دور العقل في تمحيص األفكار والموروثات:
-

غربلة وتصفية الموروثات من الخرافات والبدع.
التحرر من الجمود والتعصب والتقليد األعمى.
تنقية المنظومة الفكرية من الفكر الدخيل (اإللحاد ،االستشراق.)...
الرجوع إلى التصور الصحيح للكون والحياة واإلنسان.

2 × 10

30

(مالحظة :يكتفى بفكرتين صحيحتين).

 )3أ .مقصد الشريعة اإلسالمية من تحريم الشرك هو  :حفظ الدين.

5.0

مالحظة :ال يقبل أي مقصد آخر.

ب .القسم الذي يندرج ضمنه :المقاصد الضرورية.

مالحظة - :تقبل اإلجابات :الضروريات أو الكليات الخمس.
 -ضرورة التفريق بين المقصد والقسم؛ فال يقبل أحدهما مكان اآلخر.

صفحة  1من 6
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5.0

03

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :العلوم االسالمية /الشعب(ة) :كل الشعب /بكالوريا 0202
الضرورية :هي التي البد منها في قيام مصالح الدين والدنيا ،بحيث
 .تعريف المقاصد ّ
إذا فقدت حل الفساد في الدنيا والعذاب في اآلخرة .وهي التي تعرف بالكليات الخمس.
(مالحظة :يقبل كل تعريف صحيح معتمد).

الدين من جانب الوجود:
جـ .بيان كيف حافظت الشريعة اإلسالمية على مقصد حفظ ّ
 إرسال الرسل وانزال الكتب .ـ األمر بالتوحيد. تشريع العبادات واقامة شعائر الدين. تبليغ الدعوة. -تشريع الجهاد.

50

2 × 5.0

(مالحظة :يكتفى بذكر فكرتين صحيحتين من جانب الوجود أو العدم).

 )4حق الحياة:
-

الحياة أول حق وهبه ﷲ تعالى لإلنسان ،عظم من شأنه ،فجعل االعتداء على حياة الفرد
الواحد كاالعتداء على البشرية جمعاء.
حرم اإلسالم إزهاق روح اإلنسان بغير وجه حق.
حرم ﷲ تعالى االنتحار وهو اعتداء الشخص على حياته.
التأكيد على إبطال عادة الثأر في خطبة حجة الوداع.
ختم النبي صلى الله عليه وسلم خطبته بالتشديد على تحريم التقاتل بين المسلمين.
الدليل:
قال الله تعالى ﭽﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

2 × 5.0

3.15

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭼ (المائدة ) 22

 -قال تعالىﭽﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ (األنعام )050

5.0

 -قال تعالىﭽﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ (النساء)22

 قول رسول ﷲ ﷺ« :اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها  ...وقتل النفس التي حرم ﷲ إالبالحق» (متفق عليه)
 االستشهاد بخطبة حجة الوداع" :أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم"...(مالحظة :يشترط ذكر فكرتين صحيحتين وأي دليل آخر من الكتاب أو السّنة).

 )5استخراج حكم وفائدتين من اآلية الكريمة:
أ .الحكم الشرعي هو:

 وجوب إفراد ﷲ تعالى بالعبادة. تحريم الشرك بالله تعالى. تحريم اتخاذ أرباب من دون ﷲ تعالى.ب .الفائدتان:
-

الدعوة إلى حوار ومجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن.
مناقشة االنحرافات من أساليب تثبيت العقيدة.
الدعوة إلى الثبات على الحق.
رسم صور الكافرين المنفرة.
صفحة  0من 6
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50
30

2×5.0

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :العلوم االسالمية /الشعب(ة) :كل الشعب /بكالوريا 0202
 -بيان أن الدين عند ﷲ اإلسالم.

(مالحظة - :تقبل كل إجابة صحيحة.

الجزء الثاني 80( :نقاط)

 -ال تقبل األحكام كفوائد).

الحد.
 )2أ .نوع عقوبة جريمة ّ
الزنىّ :

50

تعريفه شرعا :عقوبة مقدرة شرعا تجب حقا لله تعالى.

الزنى وعقوبة قتل الّنفس عمدا:
ب .الفرق بين عقوبة جريمة ّ
 عقوبة الزنا :الجلد أو الرجم ،بينما عقوبة القصاص :النفس بالنفس. -عقوبة الزنا من الحدود ،وعقوبة القتل العمد من القصاص.

أو:

50

30

2× 0

 -الحد حق لله تعالى والقصاص حق لآلدمي.

 عدم جواز العفو في الحد إذا وصل للقاضي وجواز العفو في القصاص. ال ُيخفف الحد ،ويمكن التخفيف في القصاص بدفع الدية.مالحظةُ :يكتفى بأي فرقين صحيحين.

الزنى:
 )1أ .الحكمة من تشريع كفالة ابن ّ

 الكفالة قربة يتقرب بها العبد إلى ربه.
 نشأته في جو أسري.

 تعويضه عن الحنان المفقود.
 حمايته من الهالك.

4 × 5.0

 الكفالة مظهر من مظاهر التعاون والتكافل االجتماعي.

30

 حفظ المجتمع من اآلفات االجتماعية.

 تمكين األسر المحرومة من األوالد من تلبية غريزة األمومة أو األبوة.
(مالحظةُ - :يكتفى بذكر أربع ِح َكم صحيحة).

الزنى (مجهول الّنسب):
ب .حقوق ابن ّ
 إعطاؤه اسما وهوية. األخوة في الدين والمواالة.– الرعاية المادية والمعنوية.

 -الوصية

 -الرضاع.

 ال يتحمل ُجرم الزنى.– أن ينسب ألمه.

حقين - / .تقبل حقوق مجهول الّنسب).
(مالحظة - :تقبل أي إجابة صحيحة  - /يكتفى بذكر ّ

صفحة  3من 6
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4 × 5.0

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :العلوم االسالمية /الشعب(ة) :كل الشعب /بكالوريا 0202
عناصر اإلجابة (الموضوع ال ّثاني)
األول 21( :نقطة)
الجزء ّ

 )2أ ــــ تسمية هذا القسم :التحسينيات (المقاصد التحسينية).
 تعريف ال ّتحسينيات :هي محاسن العادات ومكارم األخالق ،التي إذا فقدت ال يختلنظام حياة الناس وال ينالهم الحرج ،ولكن تصبح حياتهم مستقبحة في نظر العقالء.

العالمة

مجزأة
5.0
5.0

3015

(مالحظة :يقبل كل تعريف صحيح).

 تحديد ترتيبه بين المقاصد :يأتي في المرتبة الثالثة بعد الضروريات والحاجيات.(مالحظة :تقبل إجابة من حدد الترتيب دون تفصيل فيه)
أهمية ترتيب المقاصد:
ب ــــ بيان ّ
ـ مراعاة األولوية عند التعارض ،فتقدم الضروريات على الحاجيات والحاجيات على التحسينيات.
(مالحظةُ :يكتفى بأي تعبير لبيان أهمية ترتيب المقاصد)

5.0

50

 )1أ – ذكر أقسام التوحيد:
 )0توحيد الربوبية )2 .توحيد األلوهية )2 .توحيد األسماء والصفات.
ب – قسم التوحيد الذي ُينسب إليه تعظيم شعائر اإلسالم الكبرى :توحيد األلوهية
تعريفه اصطالحا :هو إفراد ﷲ تعالى بكل ما يختص به من عبادة فعلية أو قولية.

50

الشفاعة في الحدود:
 (3أ – معنى ّ
هي التوسط لدى القاضي إلسقاط حد من حدود ﷲ تعالى ،أو حكم من أحكامه.

50

(مالحظة :يقبل كل تعريف صحيح).

الشفاعة المذمومة:
الشفاعة المحمودة و ّ
ب -الفرق بين ّ
 الشفاعة المحمودة مستحبة والشفاعة المذمومة محرمة.
 تكون الشفاعة محمودة فيما كان سعيا لتحقيق حق أو إبطال باطل.
وتكون مذمومة فيما كان سعيا إلثم ،أو إسقاط حد بعد وجوبه.

مجموعة

3 × 5.0
5.0

30

3.15
5.0

(مالحظة - :تقبل أي إجابة صحيحة ُ /يكتفى بفرق واحد).

السابقة:
 - )4عالقة اإلسالم ّ
السماوية ّ
بالرساالت ّ
 -ــ ال ّتصديق :جاء اإلسالم مصدقا لما َتبقى من األجزاء األصلية للرساالت السماوية السابقة.

 ــ ال ّتصحيح :جاء اإلسالم مصححا لالنحرافات التي أُدخلت على الرساالت السماوية السابقة. ــ الّنسخ وال ّتجديد :أبطل اإلسالم كثي ار من أحكام شرائع الرساالت السماوية السابقة ،وسنمحلها شريعة جديدة.
مالحظة - :ذكر العالقة فقط( )5.0والشرح ()5.0
 -تُقبل كل إجابة صحيحة( :اإلكمال ،الهيمنة)...

صفحة  4من 6
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تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :العلوم االسالمية /الشعب(ة) :كل الشعب /بكالوريا 0202
العالمة

عناصر اإلجابة (الموضوع ال ّثاني)

مجزأة

استخرج حكمين وفائدتين.
ا
)5
ـ ـ األحكام:

وجل.
 وجوب تقوى ﷲ ّعز ّ
 وجوب الّتوبة من ال ّذنوب. -وجوب التحّلي باألخالق الحسنة.

مجموعة

2 × 5.0

ـ ـ الفوائد:

30

 استشعار رقابة ﷲ تعالى.
الصالحة تكّفر ال ّذنوب.
 بيان ّ
أن األعمال ّ
أهمية المعاملة بالحسنى.

ّ

2 × 5.0

السلمي بين الّناس.
 الحديث أصل في الّتعايش ّ
(مالحظة - :تقبل أي إجابة صحيحة  - /ال تقبل األحكام كفوائد).

الجزء الثاني 80( :نقاط)

 )2المقارنة بين الكفالة وال ّتبّني.
-

2×5.0
2×5.0
2×5.0
التبّني

30

الكفالة
مستحبة (مندوبة)  /جائزة

الحكم

حرام

الجزاء

يستحق اإلثم والعقاب

األثر الّنفسي

االضطرابات والعقد النفسية

األجر والثواب

التوازن واألمن النفسي والثقة واالستقرار

(مالحظة :تقبل اإلجابات القريبة الخاصة باألثر النفسي ،سواء تعلقت بالكافل أو المكفول).

 )1حكم الوقف :مستحب (مندوب)  /جائز
ـ الدليل :ـ قول ﷲ تعالى ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ (الحج )77
ـ قول الرسول ﷺ «إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالثة :من صدقة جارية أو علم
ُينتفع به أو ولد صالح يدعو له» رواه مسلم وغيره

5.0
50
30

(مالحظةُ :يكتفى بدليل واحد من الكتاب أو من السنة).

ـ آثاره على نفس الواقف(المتبرع):






حصول ال ّثواب في الدنيا.
الشح.
تربية الّنفس على البذل ووقايتها من ّ
وسيلة لشكر ﷲ تعالى على نعمة المال.
الرزق.
نزول البركة في ّ
جريان األجر بعد الوفاة.
(مالحظةُ :يكتفى بثالثة آثار صحيحة).

صفحة  5من 6
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3×5.0
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 )1اسم المصدر ال ّتشريعي:
أ  /تسمية المصدر المصالح المرسلة (المصلحة المرسلة)
ب  /شروط العمل بالمصالح المرسلة :أن:
الضرورية لقيام مصالح العباد.
الشرع ّ
 تكون مالئمة لمقاصد ّ تكون مصلحة عامة ال خاصة. -تكون معقولة في ذاتها حقيقة ال وهما.

 ال يعارض التشريع لهذه المصلحة حكما أو مبدأ ثبت بالنص أو اإلجماع. عدم اقتصار المصلحة على الّنفع العاجل على حساب النفع اآلخروي أو العكس. -عدم تفويتها لمصلحة أهم منها.

تسببها في مفسدة أو ضرر أشد.
 عدم ّ ال تنافي أصال من أصول الشريعة.(مالحظة :تقبل ثالث شروط صحيحة).

صفحة  6من 6
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5.0
30
3× 5.0

2020 :دورة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني لالمتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
 جميع الشعب:الشعبة
 اللغة األمازيغية:اختبار في مادة

 د03 سا و02 :المدة

:على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين
الموضوع األول

Aḍris s teqbaylit

Ṭawes
Akka i d tameṭṭut ɣer at Tiɣilt, akka i tella Ṭawes. Seg wasmi tezweǧ, nettat tsenni tilufa,
anagar tarwa d lḥif i tessen. Ula d argaz tebḍa-t nettat d lɣerba i t-yettawin seg Mtijet ɣer Lezzayer,
seg Lezzayer ɣer Tiɣilt, taddart-is. Ass ɣer yidis-is, aggur tectaq udem-is. […]
Ferruǧa d tamenzut deg taddart i asen-d-yesmektan tudert. Talalit-ines, ɣas d Meqqran i
ssarmen, tessefsa ulawen, teskew imeṭṭawen rnu tegla-d s usirem. Tlul-d asmi ffɣen Yiṛumyen
tamurt. At taddart n Tiɣilt, yessersen ṭṭbel i kra n lweqt ad sgunfun, uzzlen-d akken ma llan ad
mmagren taqcict (tirbit) i d-ilulen deg wass n tmeɣra yifen akk timeɣriwin ; tameɣra n tlelli. Ddeqs
aya ur d-telli tlalit ɣur-sen. Ilemẓiyen merra, wa yunag, wa tečča-t tegrawla. Anagar imeṭṭawen d
yidammen i d-iṣaḥen at taddart deg tmeddurt-nsen.
Ikerri i d-yettwaheyyan i uqcic yemzel i teqcict. Yemzel imir, seksu yeftel imir. Tuklal !
Ferruǧa tusa-d ɣef ccuq. Uzwiɣ, baba-s, neflen-d yidmaren-is si lferḥ amzun d netta i d amezwaru
seg yimdanen i d-yesɛan dderya. Ur t-tewwi tmurt, ur t-yewwi yigenni. Iteddu deg yizenqan n
taddart, inecced imezdaɣ d tirni ɣer yimensi. Acu n taddart… Ur d-teǧǧi deg-s Fransa, tessengeritt.
Ṭawes, tettu ccedda n yinzikmiren1 mi tettwali yelli-s tjebbed izir2 amezwaru deg yidmarenis. Tezmumeg, tudef-d tudert ɣer tgemmi. Imir-nni kan temmekta-d baba-s-nni ideg tt-tɣurr Fransa.
Tekkes-as-t, ur t-teṛwi. […] Aktay-nni, yesseɣli-as-d kra n tmiqwa n yimeṭṭawen. Widak yellan
yid-s, ɣillen d imeṭṭawen n lferḥ. Afeddix-is anagar nettat i t-yessnen. Tiṭ ɣef umenzu n tasa-s,
tayeḍ ɣef yinebgawen. Aktay-nni yeqqaz kan deg-s.
Annaɣ lemmer yeddir ! Ass-a ad as-d-yeččar tawwurt ; d netta i d amezwaru ɣur-s, ad asyefreḥ i yelli-s, ad yeṭṭef Ferruǧa deg yirebbi-s. Tudert-a taɣeddart ur tezgil yiwen, ur telli tseṭṭa ur
ihuzz waḍu. Nettat, tasa-s teqqim kan tecweḍ, teggumma ad d-terzu fell-as tatut am nettat am
medden. Ur teddir temẓi-s am tezyiwin-is, ur theyya iman-is ad temmager tewser i d-iteddun ɣurs am uwaɣzen. Wissen ahat taqrurt-ines ad as-tsettu ifeddixen n tasa-s ur nejji !
Salem ZENIA, Aẓar n tagut, TiẓriginTira, Bgayet, 2016, sb. 28-30.
1
2

Aqraḥ neɣ lewjeɛ n tadist d tarrawt (mi ara terbu tmeṭṭut).
Ayefki amezwaru iteṭṭeḍ yirbi neɣ tirbit i d-ilulen.
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Isestanen:
I. Tigzi n uḍris : ( /12)
1. Melmi d-tlul Ferruǧǧa ?
2. Talalit n Ferruǧǧa tegla-d s usirem. Ini-d ayɣer.
3. Nadi-d deg uḍris aktawal n wawal : « Leḥzen ». (04 n wawalen)
4. Segzi-d tanfalit-a : « Ur telli tseṭṭa ur ihuzz waḍu ».
5. Qqaren at zik : « I tebɣuḍ tiɣzifeḍ ay iḍ, d ulaqrar ad d-yali wass ! ».

6.

Xdem assaɣ gar unamek n yinzi-a d wayen yellan deg uḍris.

Deg tefryirt-a : « Tessefsa ulawen ». Efk-d talɣa taḥerfit tamenzut n umyag “tessefsa”.

7. Semmi-d isumar n tefyirt-a, tiniḍ-d d acu i d-temmal tesɣunt i ten-yeqqnen :

« Seg wasmi tezweǧ, nettat tsenni tilufa ».
8. Sleḍ awalen yettuderren deg tefyirt-a ilmend n twuri : « Ad d-terzu fell-as tatut ».

II. Afares s tira : ( /08)
Seg wasmi tezweǧ, nettat tsenni tilufa, anagar tarwa d lḥif i tessen… Wissen ahat
taqrurt-ines ad as-tsettu ifeddixen n tasa-s ur nejji !
Aṭas n yimdanen i yesɛeddan lḥif, ṛwan lmerta, ruḥen qeḍɛen layas. Taggara, tbeddel
fell-asen tudert ɣer wayen yelhan.
Aru-d aḍris ideg ara d-talseḍ tadyant teḍra-ak(-am) neɣ teḍra i walbaɛḍ-niḍen deg-s
ad d-temmeslayeḍ ɣef wannect-a.
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Aḍris s tcawit

Ṭawes
Hamma i d tameṭṭut ɣer at Tiɣilt, amma i tella Ṭawes. Seg wasmi tercel, nettat tbenna tilufa,
ḥaca tarwa d lḥif i tessen. Ula d argaz tebḍa-t nettat d lɣurbet i t-yettawin seg Mtijet ɣer Lezzayer,
seg Lezzayer ɣer Tiɣilt, aqewwar-nnes. Ass s tma-nnes, yur tḍiq udem-nnes. […]
Ferruǧa d tamenzut deg uqewwar i asen-d-yesmektin tameddurt. Tlalit-nnes, lacta d Meqqran
i ssarmen, tessezha ulawen, tessqur imeṭṭawen rni tewwi-d yid-s asirem. Tlul-d asmi rgen Yiṛumyen
tamurt. At uqewwar n Tiɣilt, yessersen abendir i qli n lweqt ad ssenfun, uzzlen-d ukk mukca llan
ad laqqan tahut i d-ilulen deg wass n tmeɣra yifen ukk timeɣriwin ; tameɣra n tlelli. Si labas ur dtelli tlalit ɣer-sen. Leɣruz merra, wa yergen seg tmurt, wa tečči-t tegrawla. Kis imeṭṭawen d
yidammen i d-yersin ɣef wat uqewwar deg tmeddurt-nsen.
Ikerr i d-yettuheyyan i uhu yettwaɣreṣ i thut. Yettwaɣreṣ din din, aberbuc yeftel din din.
Testahel ! Ferruǧa tusa-d ɣef ccuq. Ɛmer, baba-s, rgen-d yidmarren-nnes seg lferḥ amzun d netta i
d amezwaru seg yudan i d-yesɛan tarwa. Ur t-terfid tmurt, ur t-yerfid ujenna. Yeggur deg yizniqen
n uqewwar, iɛerreṭ imezdaɣ ukk ɣer umensi. Matta n uqewwar… Ur d-teǧǧi deg-s Fransa,
tessuqqa-t.
Ṭawes, tettu cceddet n yinzikmiren1 mi teẓra yelli-s tjebbed izir2 amezwaru seg yidmarrennnes. Tezmumeg, tudef-d tmeddurt ɣer tgemmi. Imer-din berk temmekti-d baba-s-inin ideg tt-tɣurr
Fransa. Tekkes-as-t, ur t-teṛwi. […] ammetki-inin, yessehwa-as-d qli n tiqqiyin n yimeṭṭawen. Yyin
yellan yid-s, ɣilen d imeṭṭawen n lferḥ. Adeddic-nnes ḥaca nettat i t-yessnen. Tiṭ ɣef umenzu n tsannes, tict ɣef yinijiwen. Ammekti-idin yeqqaz berk deg-s.
Ih lukan yedder ! Ass-a ad as-d-yeččar tmasext ; d netta i d amezwaru ɣer-s, ad as-yefreḥ i
yelli-s, ad yeṭṭef Ferruǧa deg ṭṭerf-nnes. Tameddurt-aya taɣeddart ur teǧǧi yict, ulac taseṭṭa ur
yessemḥurrik waḍu. Nettat, tsa-nnes teqqim berk terɣa, tegguma ad d-tennijwa fell-as tattut am
nettat am yudan. Ur teddir timẓi-nnes am tutawin-nnes, ur tessujed iman-nnes ad tqabel tiwsert i digguren ɣer-s am uẓɣuɣ. Missen ahat tahut-nnes ad as-tessettu ideddicen n tsa-nnes ur neggenfi !
Salem ZENIA, Aẓar n tagut, Tiẓrigin Tira, Bgayet, 2016, sb. 28-30.

1
2

Ssṭer niɣ lujaɛ n uɛeddis d tarrawt (ald ad tarew tmeṭṭut).
Aɣi amezwaru iteṭṭeḍ ldufan i d-ilulen.
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Isestanen:
I. Tigzi n uḍris : ( /12)
1. Melmi d-tlul Ferruǧǧa ?
2. Tlalit n Ferruǧǧa tewwi-d yid-s asirem. Ini-d maɣer.
3. Ruzzi-d deg uḍris aktawal n wawal : « Leḥzen ». (04 n wawalen)
4. Segzi-d tanfalit-a : « ulac taseṭṭa ur yessemḥurrik waḍu ».
5. Qqaren at zik : « I texsed tezgerted ay iḍ, ad d-yali wass ! »

-

Egg assaɣ jar unamek n yinzi-aya d matta i yellan deg uḍris.

6.

Deg tefyirt-aya : « Tessezha ulawen », uc-d talɣa taḥerfit tamenzut n umyag
“tessezha”.

7. Semma-d isumar n tefyirt-a, tinid-d matta i d-temmal tesɣunt i hen-yeqqnen :

« Seg wasmi tercel, nettat tbenna tilufa ».
8. Sleḍ awalen i yettuderren deg tefyirt-a ilmend n twuri:« Ad d-tennijwa fell-as tattut».

II. Afares s tira : ( /08)
Seg wasmi tercel, nettat tbenna tilufa, ḥaca tarwa d lḥif i tessen… Missen ahat tahutnnes ad as-tsettu ideddicen n tsa-nnes ur neggenfi !
Gut n yudan i yesɛeddan lḥif, ṛwan amermed, ruḥen bbin asirem. Tgara, tbeddel fellasen tmeddurt ɣer matta yeḥlan.
Ari-d aḍris ideg aha d-talsed tadyant teḍra-ak(-am) niɣ teḍra i ḥedd, deg-s ad dtutlayed ɣef wannect-a.
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طاوس
ها ّما ئد تّامآطوث غآراث ثيغيلت ،ا ّما ئ ثآالّ طاوس .سآڨ واسمي ثآرشآل ،نآتّاث ثبآنّا ثيلوفا ،حاشا ارا ذ لحيف
آلزايآر ،سآڨ ّ
سآن ،ؤال ذ ارڤاز ثآبطاث نآتّاث ذ لغوربث ئثيآتّاوين سآڨ متيجآث غآر ّ
اقآوار
ئ ثآ ّ
آلزايآر غآر ثيغيلت؛ ّ
اس س ثما نّآس .يور ثضيق ؤذآم نّآس]...[.
نّآسّ .
سآزها
سارامآن .ثآ ّ
ؤقآوار ئ اسآند سميكثين ثامآدّورث .ثالليت نّآس ،الشتا ذ مآقران ئ ّ
ّ
فآروجا ذ تامآنزوث ذآڨ ّ
ّ
ؤقآوار ن ثيغيلت،
ثآويد ئيذس اسيرآم .ثلولد اسمي رڤآن ييرومييآن ثامورث .اث
ؤالوآن ،ثآسقور
ّ
ئمآطاوآن رني ّ
سآنفونّ ،
ؤزآلند ّ
واس
ؤك موكشا الّن اذالقّان ثاهوث ئدئلوآلن ذاڨ
سآرسآن ابآندير ئ قلي ن لوآقث اذ ّ
يآ ّ
ّ
ن ثمآغرا ئ ييفآن ّ
آرا ،وا يآرڤآن
ؤك ثيمآغريوين؛ ثامآغرا ن ثآللّي .سي الباس ؤرثآلّي ثالليت غآرسآن .آلغروز ّم ّ
ّ
ثامورث ،وا ثآت ّ
ؤقآوار ذآڨ ثمآدّورث نسآن.
شيث ثآڤراوال.كيس
ئمآطاوآن ذ ييذا ّمآن ئ ديآرسين غآف واث ّ
فآروجا
ئكآر ئديآتّوهآيّان ئ ؤهو يآ ّمآغرآس ئ ثهوث .يآ ّمأغرآس ذين ذين ،ابآربوش يآفثآل ذين ذين .ثآستاهآل ! ّ
ّ
ثوساد غآف ّ
يآذمارآن سآڨ لفآرح ،امزون ذ نآتّا ئ ذ امآزوارو سآڨ يوذان ئديآسعان ثاروا.
شوق .عمآر؛ باباس ،رڤآند
ّ
ئعآرآط ئمآزداغ ّ
ؤقآوار...
ؤقآوارّ ،
ؤك غآر ؤمآنسي .ماتّا ن ّ
ؤر تّآرفيذ ثمورث ،ؤر ثيآرفيذ ؤجآنّا .يآڤّور ذآڨ ييزنيقآن ن ّ
سوقّاث.
ؤر ثآد ّجي ذآڤس فرانسا ،ثآ ّ
طاوس ثآتّو ّ
ييذمارآن نّآس .ثآزمو ّمآڨ ،ثوذفآد
شآدّآث ن يينزيكميرآن 1مي ثآزرا يآلّيس ثجآبّآذ ئزير 2امآزوارو سآڨ
ّ
ثمآدّورث غآر ثڤآ ّمي .ئمآرذين بآرك ثآ ّمآكثيد باباس ئذين ئذآڨ ثغور فرانسا .ثآ ّكآساسث ؤرثّآروي ]...[.ا ّميكثي ئنين،
ّ
ّ
سنآن.
يمآطاوآن .يين يآالّن ييذآس ،غيآلّن ذ
سآهواسد قلي ن ثيقّيين ن
ئمآطاوآن ن لفآرح .ادآدّيش نّآس حاشا نآتّاث ئ ثيآ ّ
يآ ّ
ثيط غآف ؤمآنزو ن ثسا نّآس ،ثيشث غآف يينيجيوآن .ا ّميكثي ئذين يآقّاز بآرك ذآڤس.
ّ
سا اذاسديآت ّ
فآروجا
شار ثماسآخث ؛ ذ نآتّا ئذ امآزوارو غآرس ،اذ اسيآفرآح ئ يآلّيس،
ئيه لوكان يآدّآر! ا ّ
اذيآطآف ّ
ّ
ذآڨ ّ
ثاسآطا ؤريآتّيسمحوريك واضو .نآتّاث ثسا نّآس ثآقّيم
طآرف نّآس .ثامآدّورث أيا ثاغآدّارث ؤر ثآد ّجي ييشث .ؤالش
سوجآذ اذ
بآرك ثآرغا ،ثآڤّوما ادّثآنّيجوا فآالّس ثاتّوث ام نآتّاث ام يوذان .ؤر ثآدّير ثيمزي نّآس ام ثوثاوين نّآس ،ؤر ثآ ّ
سآتّو ئدآدّيشآن ن ثسا نّآس ؤر نآڤّآنفي !
سآن اهاث ثاهوث نّآس اذاسثآ ّ
ثالقّا ثيوسآرث ئد يآڤّورآن غآرس ام ؤزغوغ .مي ّ
Salem ZENIA, Aẓar n tagut, Tiẓrigin Tira, Bgayet, 2016, sb. 28-30.

 1سّطآر ذ لوجاع ن ثاروا
 2اغي امآنزو ّ
ئطآتآض لدوفان
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ئسآسثانآن
.I

ثيڨزي ن ؤضريس ()21/
فآروجا ؟
 .2مآلمي ئد ثلول ّ
ثآويد ئيذس اسيرآم .ئنيد ماغآر.
 .1ثالليث ن ّ
فآروجا ّ
ّ
روزيد ذآڨ ؤضريس اكثاوال ن واوال  « :آلحزآن » 4 ( .ن واواآلن )
.0
 .4سآڤزيد ثانفاليث أيا  « :ؤالش ثاسآ ّ
طا ؤريآتّيسمحوريك واضو ».
 .5قّارآن اث زيك  « :ئ ثآخسآذ ّ
واس !»
ثيزآڤرآثآذ أي ئط ،ادّيالي
ّ
ساغ جار ؤنامآك ن يينزي أيا ذ ماتّا ئ يآالّن ذآڨ ؤضريس.
 آ ّڨ ا ّسآزها".
سآزها ؤالوآن » ،ؤشآد ثالغا ثاحآرفيث ثامنزوث ن ؤمياڨ " ثآ ّ
 .6ذآڨ ثآفييرث ايا  « :ثآ ّ
 .7سآ ّماد ئسومار ن ثآفييرث أيا ،ثينيذآد ماتّا ئد ثآ ّمال ثآسغونت ئ هآن يآقّنآن :
« سآڨ واسمي ثآرشآل ،نآتّاث ثبآنّا ثيلوفا ».
ودآرآن ذأڨ ثآفييرث أيا ئلمآند ن ثووري  « :ادّ ثآنّيجوا فآالّس ثاتّوث ».
 .8سآلض اواآلن ئ يآت ّ ّ

.II

افارآس س ثيرا)38/(:
سآتّو
سآن اهاث ثاهوث نّآس اذاسثآ ّ
سآن...مي ّ
سآڨ واسمي ثآرشآل ،نآتّاث ثبآنّا ثيلوفا ،حاشا ارا ذ لحيف ئ ثآ ّ
ئدآدّيشآن ن ثسا نّآس ؤر نآڤّآنفي !
ڤوت ن يودان ئ يآسعآدّان لحيف ،روان امآرمآد ،روحآن بّين اسيرآم .ثڤارا ،ثبآدّآل فآالّسآن ثمآدّورث غآر ماتّا
يآحالن.
اريد اضريس ئذآڨ اهاد ثالسآذ ثاديانت ثآضراك (ام) نيغ ثآضرا ئ حآدّ ،ذآڤس ادّ ثوثاليآذ غآف وانآشثا.
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MAtUQACA
ATAL CAQTFGU R CAQK FL CALGAQC, MAtUQACA ARCA CATAFQC

TG CARSU

FL AFTRUA AG TOIAR F CTYUGC, AOF ATAFQ RUC UAEFAQ FL CALGAQC
SAtR CTXX, CARSAUC USt UAR LAI FL CAPUC.
FL CALGAQC, TOAUARC CPUP TG SARAUR CVFATUC, AG ASP CVGAT MAtUQACA,
CVGATF CARTBUC, LUJACA. AOF OTF ARCARU

AIUFAGARAR ARTBU, BAJUR ARCA

CAOMA IR CVFATUC. VFUC ARCA CVTUC CAHAGC tAMG AXAQTt R PUICULQAG.
UQATAtR FL

CALGAQC

TG

APUR,

LAGC

FIR ABACR,

TUSAtRUR

AXQAtR AOAP,

AXGATR APEAFQC.
ITPAUQAR UAORA CAMA_OU tAMG CVTUC R CARTBUC RUC, UALGI UOGAG,
UCAX UBAGAXR, UAIQAXAGC F QUFR TU R CALGAQC QFAR, UORASAIR UQARIU.
MAtUQACA AI CAJTAt FL CARTBUC RUC CACUT CTYUGC R
BAJUR

AI F CAOCT ABARUC

TA UARLU PUICULQAG

CtUtUR,

CAIPM, ABARUC UABAC

FL ARQARLU, URFAGAI AF CAGQI UQAKATR RUC. CAJTAt FL CARTBUC RUC
CAFGAQI, CAJTAt FL AFTRAC TU F UTIARUR LTGI CVFATC, BAJUR CVITIC
FL TP RUC CTXU AF CADU.
MAtUQACA CXARU:” ARG UFAG ARCA TAHAGR AF UAIR LTGU, AF UAXASR USR
AF UAIUICR FLU, AF UAKAM CARTBUC UR FL UMAIR RUC”.
AFTRUA CAL CA_ASC, CXA CTYUGC
CACG FL QAIURL ASAI
ABA

U QUFR QFAR.

AF CIVCATC LUJACA

CTYUGC R UBA

R

VQVP

R

RUC.

Salem ZENIA, Aẓar n tagut, Tiẓrigin Tira, Bgayet, 2016, sb. 28-30.
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UIAICARAR
I)

CVLGU

F

AHXH

F

CUQAROAVUR

R CATAPC (/12)

1) MTPQA UAIUTP AtGUI TAL?
2) QAQTI VQUG R

CARMTIC CAL?

3) UQATAtR TG SUR CALGAQC. QAMTP?
4) AOIF FL AtGUI CATURAIC CA F UAIUORAR CVFATUC R ITPAUQAR
I CVTUC R

CARTBUC RUC LUJACA.

5) QAMTP CAIPM MAtUQACA?
6) QU UARLAR ABA R MAtUQACA?
7) QAQTI FUGSAR R MAtUQACA?
8) ITLP CATURIC CAL BGUR AIXC
“ AI CAJTAt FL CARTBUC RUC, CACUT

II)

CTYUGC R CtUtUR”

AIRAI I AMARAL (/08)
FL AtGUI TA

RtAGR, APIF CARMTIC R ATAFQ CAIARF UAFAG

FL CVITIC BAJUR CARQAJOP CALAGA RUC UNAP VUFATC.

انتهى الموضوع األول
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الموضوع الثاني
Aḍris s teqbaylit :
Σelǧiyya d Seɛdiyya
Wid yessnen tilawin n sin watmaten, qqaren-d belli yella cwiṭ n umgared gar-asent, llan
wid i d-yeqqaren aṭas n umgared i yellan. Ɣef wakken i d-ḥekkun, Ɛelǧiyya, tameṭṭut n Muḥend
Areẓqi d isem-is i d awal-is, d taɛelǧet. Ḥninet, tesɛa lxir, d nniyya, d tasebrit, tettačar ul-is d
leqniɛa, teḥmed Rebbi ama yella ama ulac, tezga tettawi tama n wadda. Tḥerrez lbaḍna, win i asyeḥkan ayen tekmen tɛebbuḍt-is, din ara yemmet wawal, tettbaɛad iman-is ɣef « yenna wagu, yenna
waḍu ». Ḥemmlen-tt merra di taddart am umeqqran am umecṭuḥ, am urgaz am tmeṭṭut. Ma
teccetka-as-d temɣart ɣef teslit-is, ad as-tini : « ur tt-ttɛanad ara meẓẓiyet, tɛeddaḍ-d ula d kemm
syin, ma tecceḍ welleh-itt ɣer ubrid ideg d-yewwi ad teddu, d kemm i imeqqren, tjerbeḍ, tessneḍ…
Ha-tt-an am yelli-m ». Ma d tislit i d-yeccetkan ɣef temɣart-is, ad as-tini : « D kemm i imeẓẓiyen ;
yewwi-d fell-am ad as-tawiḍ, ha-tt-an deg umur n yemma-m, ma tennuɣ-ikem almi d nnfeɛ-im,
tḥemmel-ikem, ur tebɣi ara lexsara i uxxam-im. Rnu kunemti s tid n tura, teɣramt, tessnemt,
tfehmemt ur ttɛanademt ara timɣarin am nekkenti, nessen kan axxam, lexla d uniwel… »
Ma yella d Seɛdiyya, tameṭṭut n Aɛmer, d timɣellit, yezdeɣ-itt nnḥas, ddɣel d tismin, ɣas
yella ulac, diri-t xas yelha, aɛebbuḍ-is d talafsa, allaɣ-is d ilem, akken txedmeḍ yid-s tḥesleḍ, am
win iceṭṭḥen i uderɣal, lemmer ad tt-tawiḍ ɣer lǧennet, ur tmennɛeḍ ara seg ucetki-ines. Ma tebɣiḍ
isali ad yeffeɣ di taddart, siweḍ-as-t i Seɛdiyya, ayen d-yeṭṭef umeẓẓuɣ-is, yebra-as-d yiles-is. Isali
ur yettaweḍ ara akken yella, ilaq ad t-tejbed ad t-tezzuɣer, ad t-tesseɛwej, ad t-treqqeɛ akken i asyehwa i nettat, ama yeɛna-tt ama ur tt-yeɛni. Mači d abrid neɣ berdayen i d-tewwi amennuɣ di
taddart ɣef tqerraḍin d teɣzi n yimi-s ; anda tella twaɣit tger aḍar-is daxel-is, ttqilin-tt kan medden
i wudem n urgaz-is d ulwes-is ; ulac win i asen-d-yessukksen… Tessekcam ula d yir tiktiwin deg
uqerru n urgaz-is d warraw-is.
Chabha BEN GANA, Amsebrid, Tiẓrigin Imru, Tizi-Ouzou, 2018. Sb. 12-14.
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Isestanen :
I. Tigzi n uḍris : (/12)
1.
2.
3.
4.
5.

Anwa i d-yeglem umeskar deg uḍris-a ?
Kkes-d seg tseddart tamezwarut tanfalit yerzan (yeɛnan) tafekka.
Amek i ttwalin wat taddart ṭṭbiɛa n tmeṭṭut n Muḥend Areẓqi ?
Af-d deg tseddart tamezwarut sin n wawalen ternuḍ-d inemgalen-nsen.
Suddem-d arbib seg umyag n tɣara war ma ibeddel unamek n tefyirt-a :
« D kemm i imeẓẓiyen ».
6. Err tinawt-a ɣer wudem wis sin asget amalay :
« Rnu kunemti s tid n tura, teɣramt, tessnemt, tfehmemt ur ttɛanademt ara
timɣarin am nekkenti ».
7. Semmi-d isumar n tefyirt-a, tefkeḍ-d azal n tesɣunt i ten-yeqqnen:
« Ma tebɣiḍ isali ad yeffeɣ di taddart, siweḍ-as-t i Seɛdiyya ».
8. Sleḍ tafyirt-a ilmend n talɣa d twuri : « yebra-as-d yiles-is ».

II. Afares s tira : (/08)
Llan yimdanen yelhan am Σelǧiyya d wid n diri am Seɛdiyya. Daɣ netta, ulac
win ur nessin yiwen i tent-icuban.
Ihi, aru-d aḍris ideg ara d-tgelmeḍ yiwen n umdan, tqadreḍ taɣessa n trudemt.
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Aḍris s tcawit :
Σeljiyya d Seɛdiyya
Wi yessnen tisednan n sen wawmaten, qqaren-d belli yella qič n umgared jar-asent, llan
yya i yeqqaren belli yella labas n umgared. Ɣef wammin i d-ḥekkan, Σeljiyya, tameṭṭut n
Muḥend Areẓqi d isem-nnes d awal-nnes d taɛeljet n sseḥ. Teḥnin deg-s lxir, d nneyyet, tsebber,
teččaray ul-nnes s lqanaɛet, teḥmed Rebbi ama yella ama ulac, akkas tetteǧǧa seg uzref-nnes.
Tetteffer sser, win i as-yeḥkan matta yellan deg uɛeddis-nnes, din aha yemmet wawal, tettbaɛɛad
iman-nnes ɣef « yenna wa, yenna win ». Cehhlen-tt ukk deg uqewwar am umeqqran am
umeẓẓan, am urgaz am tmeṭṭut. Ma teccetka-as-d temɣart ɣef teslit-nnes, ad as-tini : « Ttɛanaditt ca d tameẓẓyant, tɛeddid-d akked cemm syin, ma teɣleṭ welleh-itt ɣer ubrid iɣef yuma ad
tugir, d cemm i yeggɛemren, tjerrbed, tessned… Ha-tt-an am yelli-m ». Ma d taslit i d-yeccetkan
ɣef temɣart-nnes, ad as-tini : « D cemm i yemẓin ; yuma fell-am ad teǧǧed seg lḥeq-nnem, sawatt deg umkan n yemma-m, ma tennuɣ-icem deg lfayet-nnem, tcehhel-icem, ur texs ca ur yeḥlin
i uxxam-nnem. Rni-as kennemti sut (siwelt) imir-a, teqramt, tessnemt, tfehmemt ur ttɛanademt
ca timɣarin am ncenti, nessen kan axxam, lexla d usenwi… ».
Ma yella d Seɛdiyya, tameṭṭut n Aɛmer, yedɣel wul-nnes, yezdeɣ-itt nneḥs, d uḥmaz
(lɣiret), sa yella ulac, ud yeḥli ca sa yeḥla, aɛeddis-nnes d talefsa, alli-nnes d ilem, ammin tsawid
yid-s tḥesled, am win ireqqsen i uderɣal, akked ma ad tt-tawid ɣer ljennet, ur tmennɛed ca seg
ucetki-nnes. Ma tebɣid isali ad yugir deg uqewwar, sexleḍ-as-t i Seɛdiyya, matta i yeṭṭef umejjinnes, yellef-as-d yiles-nnes. Isali ur ixelleḍ ca mukca yella, yuma ad t-tejbed ad terni deg-s niɣ
ad t-tesseɛwej, ad t-treqqeɛ ammin i as-yeɛjab i nettat, ama yeɛna-tt ama ur tt-yeɛni ca. Maci d
abrid niɣ d sen i tsawa amennuɣ deg uqewwar seg uqraḍ d tizziredt n yiles-nnes ; mani tella
twaɣit tegra ḍar-nnes s daxel-nnes, teǧǧan-tt berk yudan i wudem n urgaz-nnes d ulus-nnes ; ulac
win i asen-d-yekksen tɣawsa ur yeḥlin… Tessadaf tiktiwin ud yeḥlin ca deg yixef n urgaz-nnes
d tarwa-nnes.
Chabha BEN GANA, Amsebrid, Tiẓrigin Imru, Tizi-Ouzou, 2018. Sb. 12-14.
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Isestanen :
I. Tigzi n uḍris : ( /12)
1.
2.
3.
4.
5.

Menhu i d-yeglem umeskar deg uḍris-a ?
Kkes-d seg tseddart tamezwarut tanfalit i d-yemmalen tafekka.
Mammek i tthennan wat uqewwar ṭṭbiɛet n tmeṭṭut n Muḥend Areẓqi ?
Af-d deg tseddart tamezwarut sen n wawalen, ternid-d inemgalen-nsen.
Suddem-d arbib seg umyag n tɣara bla ma ibeddel unamek n tefyirt-a :
« D cemm i yemẓin ».
6. Uɛa tinawt-a ɣer wudem wis sen asget amalay :
« Rni-as kennemti sut (siwelt) imir-a, teqramt, tessnemt, tfehmemt ur ttɛanademt
ca timɣarin am ncenti ».
7. Semma-d isumar n tefyirt-a, tuced-d azal n tesɣunt yeqqnen jar-asen :
« Ma tebɣid isali ad yugir deg uqewwar, sexleḍ-as-t i Seɛdiyya ».
8. Sleḍ tafyirt-a ilmend n talɣa d twuri : « yellef-as-d yiles-nnes ».

II. Afares s tira : ( /08)
Llan yiwdan yeḥlan am Σeljiyya d yya ud yeḥlin ca am Seɛdiyya. Yeɛni ulac win ud
yessinen ca yict i yeččabahen deg-sen .
Mmala, ari-d aḍris ideg aha d-tgelmed yict n umdan, tqadred taɣessa n trudemt.
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Aḍris s tcawit s yisekkilen n taɛṛabt

عآلجيّا ذ سآعديّا
وي يآسنآن ثيسآذنان ن سآن واوماثآن ،قّارآند بآلّي يآالّ قيتش ن ومڤارآذ جاراسآنت الّن يا ّ ئ يآقّارآن بآلّي يآالّ
ّ
ثامآطوث ن موحآند أرآزقي ذ يسآم نّآس ذاوال نّآس ذ تاعآلجث ن
الباس ن ومڤارآذ .غآف وا ّمين ئد حآ ّكان ،عآلجيّا،
صآح .ثآحنين ذآڤس لخير ،ذ نآيّآث ،ثصآبّآر ،ثآت ّ
شاراي ؤول نّآس س لقاناعآث ،ثآحمآذ رآبّي أما يآالّ أما ؤالش ،أ ّكاس
ّ
سآر ،وين ئس يآحكان ماتّا يآالّن ذآڨ ؤعآد ّيس نّآس ،ذين أها يآ ّمآث واوال ،ثآتباعّاذ
ثآتّآدجا سآڨ ؤزرآف نّآس .ثآتآفآر ّ
ّ
ّ
ئمان نّآس غآف « يانّا وا ،يآنا وين » .شآهآلنت ّ
ثمآطوث .ما ثشآثكاسد
ؤمآزان ،أم ؤرڤاز أم
ؤقآوار أم ؤمآقّران أم
ؤك ذآڨ ّ
ثآمغارث غآف ثآسليث نّآس أذ أسثيني « :تّعاناذيتشا ذ تامآزيانت ،ثعآدّيذآد أ ّكآذ شآ ّم سيين ،ما ثآغآلط وآلّهيت غآر ؤبريذ
ئ غآف يوما أذ توڤير ،ذ شآم ئ يآڤﱣآعمرآن،
سنآذ ...هاتّان أم يآلّيم » .ما ذ تاسليث ئد ئشآثكان غآف ثآمغارث
ثجآربآذ ،ثآ ّ
ّ
نّآس ،أذ أسثيني « :ذ شآم ئ يآمزين  ،يوما فآالّم أذ تآد ّجآذ سآڨ لحآق نّآم ،ساواث ذآڨ ؤمكان ن يآ ّمام ،ما ثآنّوغيشآم ذآڨ
ّ
سنآمث
لفايآت نّآم ،ثشآ ّهآليشآم ،ؤر ثآخسشا ؤر يآحلين ئ ؤ ّخام نّآم .آرنياس كآنّآمثي سوث (سيوآلت) ئميرا ،ثآقرامت ،ثآ ّ
سآن كان أ ّخام ،آلخال ذوسآنوي.»...
ثفآهمآمث ؤر تّعاناذآمتشا ثيمغارين أم نشآنتي ،نآ ّ
ّ
ثامآطوث ن عمآر ،يآذغآل وول نّآس ،ئزآدغيت نّآحس ،ذوحماز(لغيرآث) سا يآالّ ؤالش ،ؤذ
مايآالّ ذ سآعديّا،
يآحليشا سا يآحال ،أعآدّيس نّآس ذ تاآلفسا ،ألّي نّآس ذ يآلم ،أ ّمين ثساويذ ييذآس ثحآصآلض ،أم وين ئرآقصآن ئ ؤذرغال،
ؤقآوار ،سآخآلضاست ئ
أ ّكآذما أذ تاويذ غآر لجآنّآث ،ؤر ثمآنعآذشا سآڨ ؤشآتكي نّآس .ما ثآبغيذ ئسالي أذ يوڤير ذآڨ ّ
سآعديّا ،ماتّا ئ ّ
يآطآف ؤمآ ّجي نّآس ،يآآلّفاسد ييآلس نّآس .ئسالي ؤر ئخآآلّضشا موكشا يآالّ ،يوما أذ ثتآجبآذ أذتآرني
سآعوآج ،أذ ثترآقّآع أمين ئ أسيآعجاب ئ نآتّاث ،أما يآعنات أما ؤر تيآعنيشا .ماشي ذابريذ نّيغ ذ سآن
ذآڤس نّيغ أذ ثتآ ّ
ؤقآوار سآڨ ؤقراض ذ تيزيّرآت ن ييآلس نّآس ،ماني ثآالّ ثواغيت ثآڤرا ضار نّآس ذاخآل نّآس،
ئ ثساوا أمآنّوغ ذآڨ ّ
ساذاف
تآد ّجانت بآرك يوذان ئ ووذآم ن ورڤاز نّآس ذ ولوس نّآس ،ؤالش وين ئ أسآنديآكسآن ثغاوسا ؤر يآحلين ...ثآ ّ
ثيكثيوين ؤذ يآحلينشا ذآڨ ييخآف ن ورڤازنّآس ذ ثاروا نّآس.

Chabha BEN GANA, Amsebrid, Tiẓrigin Imru, Tizi-Ouzou, 2018. Sb. 12-14.
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ئسآسثانآن :
.I

ثيڨزي ن وضريس )21/ ( :
.2
.1
.0
.4
.5

مآنهو ئد يآڤآلم ؤمآسكار ذآڨ ؤضريسا؟
ّكآسآد سآڨ ثسآدّارث ثامآزواروث ثانفاليث ئد يآ ّماآلن تافآ ّكا.
ّ
ؤقآو ّ
ثامآطوث ن موحآند أرآزقي؟
ارطبيعآث ن
ما ّمآك ئ تّهآنّان واث ّ
أفآد ذآڨ ثسآدّارث ثامآزواروث سآن ن واواآلن ،ثآرنيذ د ئنآمڤاآلن نسآن.
سودّمآدّ أربيب سآڨ ؤمياڨ ن ثغارا بال ما ئبآدّآل ؤنامآك ن ثآفييرثا :
« ذ شآم ئ يآمزين ».

 .6ؤعا ثيناوثا غآر ووذآم ويس سآن أسڤآث أماالي :
سنآمث ثفآهمآمث ؤر تّعاناذآمتشا ثيمغارين أم
« آرنياس كآنّآمثي سوث (سيوآلت) ئميرا ،ثآقرامت ،ثآ ّ
نشآنتي ».
 .7سآ ّماد ئسومار ن ثآفييرثا ،ثوشآذ د أزال ن ثآسغونت يآقّنآن جاراسآن :
ؤقآوار ،سآخآلضاست ئ سآعديّا ».
« ما ثآبغيذ ئسالي أذ يوڨير ذآڨ
ّ
 .8سآلض ثافييرثا ئلمآند ن ثالغا ذ تووري  « :يآآلّفاسد ييآلس نّآس ».

.II

أفارآس س ثيرا )38/ ( :

سينآنشا ييشت ئ
الّن ييوذان يآحالن أم عآلجيّا ذ يّا ؤذ يآحلينشا أم سآعديّا .يآعني ؤالش وين ؤذ يآ ّ
يآت ّ
شاباهآن ذآڤسآن.
سا ن ثروذآمث.
ّماال ،أريد أضريس ئذآڨ أها د ثڤآلمآذ ييشت ن ومذان ،ثقادرآذ ثاغآ ّ
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Aḍris s tmahaqt :
LAPDUA F IALFUA
QU UAHAUAR CVtVtVR R AIUR AZACAR, XARVR FL CURANAI IUR AQVYPAURAC, TUAt
XARVR STPAR

TUAt XARVR

ARtAGR, LAPDUA CAQAK R QTEARF AGHNU; CASTIAU CTPAL USVC

APEVG, USVC AJJO, CXA CAOAUAUC F CAYUFVGC QANGC CAWRAL I ATA CC-F-UOMA
QAIURAL CAQTUA-AI CAHUXYR IAG-I XVG UPV SAGC QVL TAG CUPA, TAG CAC-USV AXTC R
« UARA UARA » FL CALGQC-RAIR CAQTI STRF AQLAG-RAIR TA UCAGR CUOAGAI, AIUQLAGRCAC ALGF XVG TA TAJAGR QVG TA RtAGR, API A UAQTI

QVL CAQAK, OTF CAJOAF

IAG-I VUAC TAJAGC MTP VUAC QAtGUAC SAI-CAR ; « TAG CAC- XVF F-I AGTAS QAtGU,
OTF CALPAt AYP-CAC I TA UTPALR F ABAGANA TA UAYAPAR ; OAQ UA CTXAGAF-CAC CAUCV
…., AXVC STRF UAPV-Q ». OTF VUAC QAtGU AF UJOAR IAG-I MTP VUAC TAJAGC SAICAR ; « OAQ A RtAGR

ITGTM U TU TAJAGRVR MTP-Q, AXUC FL AFAW R QA-Q. AOF OTF

CAQSAJAPQAC MTP A OAQ-UOQAR APQAF I URUR ATVR URMU-Q OAQ F VSR-RAQ, STPAR OAQACVt
CALGAQC, CAIARQAC AO SAGC TAG CANUQAC CUQSUSUQAC F VGV TA TAJGR STRF RAOARACVt».
BTJAR IALFUA CAQAK R LTQG IAKTM TP-RVC, TAG CXV FL CTPTN TAPA ARtAGR, AXACRAC
F-I CUIQUCVR, SAGC LTG-I OTF AOF UTDAF XARA TAG CPA SAG, OTF UORA VF CAR
TAG UORA CAQTI STRF CAETC CACVPAQAC, VLM-RVC UAICUO, ATAFQ TAG UTM UCUQSUSU
F-I MAT, TAG WARAL SAGOTO CTIAG SAGOTO CAJOA, SAGOTO CAIVTAP, OTF CAGVF VF
ATtUR UIAPAR ALGQ UQFA AXVR FL IALFUA, ATA I CAIPA CAQAYTO VF CAR-UAR UPI,
VQVG

VUAR IACA FL UIAPAR XARA A TAG RUXA MAT, CAX TU SAI-AXGAYRVR ARCA ; TAXVR

APTAN VUAR QVL AIUR AF CAQARCAP AOARAI XVG AFTRAC, TAG CUPA SAGC UTPALR MAT LTGI, AOF CAEAGQC-RVC CAIALGVC U API-RVC F CAGTA-RVC.
Chabha BEN GANA, Amsebrid, Tiẓrigin Imru, Tizi-Ouzou, 2018, 12-14.
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UIAICARAR
I. CVLGV F AHXH F UMAGFUIR R CATAPC : (/12)
1. QU MTP UAIVTAP AtGVI TAL ?
2. FL CAIFAGC CA CAHAGC, AOI-F ATA F-UQAPAR I URUR LAPHUA UOCAQ F-I
ATAP ?
3. OVP CALGQC QRVO AQO TA I SARAUAR CAQAK R QTEARF AGHNU ?
4. AOI-F AIUR ATAPAR FL CAIFAGC CA CAHAGC CARAF-F CVORV-RAIR ?
5. AX-F AQUAX R CALAGA VUAR SAtAR FL VFAW R TA CUPAR FL CATURAIC-CAL :
« OAQ A ARtAGR »
6. IAXAPAC CATURAIC CAL BGVR TFQ TAR AIUR AIXC AQAPAU :
« OAQACVt R JVC FUQAL CALGAQAC , CAXGASQAC, TAG CACAXVQAC F CUQLAGVR STRF
RAOARACVt ».
7. AX-F UIQATAR R UITQAG R CATURAIC CAL :
« OTF CAGVF UIAPAR VF AXPUR FL AOAP , IUTAt-CAR U IALFUA ».
8. AIPAt CATURAIC CAL UPQARF R CAPLA F CASTGV : « CTUV-C-F CAUCV-RVC »

II. AIRAI I CUGA : (/08)
RALCAL AFTRUA CAFAU I APEUG F AJG, ATA UTPAL F ATA UAJAtAR, CUSAU F
CAMATC, …. AOF AFTRAC PARC TU UTPALRVR STRF LAPDUA, PARC TU UAGOARVR STRF IALFUA
.
TAG CUPA ATAFQ TAG RUHVU ATAFQ UTPAR QVL ATAFQ UAGOAR, STRF F LAPDUA
F IALFUA.
AX-F CARMTIC FL F-VCAXAF CTPTN QVL CAGAOATC R ATAFQ.

انتهى الموضوع الثاني
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0202: بكالوريا/ جميع الشعب: الشعبة/ اللغة األمازيغية: اإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة
العالمة

مجموعة

)عناصر اإلجابة (الموضوع األول

مجزأة
I- Tigzi n uḍris :
01

01

0.5x4

1) - Ferruǧa, tlul-d :
-

Asmi ffɣen Yirumiyen tamurt.
Asmi tewwi Lezzayer timunnent.
Deg wass n tmeɣra yifen akk timeɣriwin
Deg wass n tmeɣra n tlelli.

2) Talalit n Ferruǧa tegla-d s usirem acku : Imir-nni kan i teffeɣ Fransa, uqbel,
tessenger tuget n yimezdaɣ n taddart. Llan ṛwan lḥif d lmerta. Ala
imeṭṭawen d yidammen i ten-id-isaḥen, ddeqs aya ur d-telli tlalit ɣursen ...

3) Aktawal n wawal “leḥzen” : Lḥif, imeṭṭawen, idammen, afeddix, tecweḍ,
tessenger, yeqqaz, ur nejji.

12

01.5

4) Asegzi n tenfalit “ur telli tseṭṭa ur ihuzz waḍu” :
-

Ulac amdan ur ḥuzan wuguren.
Ulac amdan i tezgel twaɣit.
Ulac amdan iɣef ur iɛedda ara lḥif

02

5) Assaɣ i yellan gar unamek n yinzi d wayen yellan deg uḍris : Ɣas akken

01

6) Talɣa taḥerfit tamenzut n umyag “ tessefsa” : fsu.

imezdaɣ ṛwan tilufa, ulac ayen ur sɛeddan, taggara tufrar tagut ; teffeɣ
Fransa-nni i ixedmen axeṣṣar deg-sen, rnu bdan ttlalen-d yilemẓiyen ara
d-yeglun s usirem ...

0.5x3

7) Asemmi n yisumar :

0.5x4

8) Tasleḍt n wawalen n tefyirt-a ilmend n twuri : « Ad d-terzu fell-as tatut ».

-

Seg wasmi tezweǧ : d asumer imsentel n wakud.
nettat tsenni tilufa : d asumer agejdan.
Seg wasmi : d tasɣunt n usentel (n usagel) n wakud.

-

T: d asentel / asilaw / amigaw /ameskar.

-

rzu : d aseɣru umyig

-

as : d asemmad s tenzeɣt ( d asemmad arusrid )

-

tatut : d asemmad imsegzi.

11  من1 صفحة

3as.ency-education.com

0202: بكالوريا/ جميع الشعب: الشعبة/ اللغة األمازيغية: تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة

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

Udem n ufaris :
0.25

- Aḍris ɣur-s azwel.

0.25

- Tettwafham tira.

0.25

- Tella tama deg tazwara n yal taseddart.

0.25

- Yella yilem gar tseddart d tayeḍ.

Anaw n uḍris :
0.5

- Banen-d yiferdisen n tegnit n tmenna : amesgal, iswi, isalan iwatan(izen),
anermas…

08

0.5

- Tikta ddant d usentel.

0.5

- Taɣessa n uḍris tefṛez.

0.5

- Banent tecraḍ n wanaw n uḍris.

Tutlayt :
0.5

- Asemres n umawal iwatan.

0.5

- Asemres n yinamalen iwatan (akud, adeg… ).

0.5

- Asefti n yimyagen ɣer tmeẓra iwatan.

0.5

- Asemres n yisemmaden akken i d-yewwi ad ilin.

0.5

- Aqader n yilugan n tira.

0.5

- Asigez n uḍris.

Taseddast / tazḍawt :
0.5
0.5

- Tifyar d tummidin.

0.5

- Tuget n tefyar d tumyigin.

0.5

- Tuqqna gar tefyar akked tuqqna gar tseddarin.
- Asemres n yisenfalen (tikkesrert).
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العالمة
مجموعة

)عناصر اإلجابة (الموضوع األول

مجزأة
Tiririt s tcawit :
I.

Tigzi n uḍris :

01

1) - Ferruǧa, tlul-d :

01

2) Talalit n Ferruǧa tewwi-d yid-s asirem acku : Imer-din kan i terg Fransa,

0.5x4

3) Aktawal n wawal “leḥzen” : Lḥif, imeṭṭawen, idammen, adeddic, tecweḍ,

-

Asmi ryin Yirumiyen tamurt.
Asmi tewwi Lezzayer timunnent.
Deg wass n tmeɣra yifen ukk timeɣriwin
Deg wass n tmeɣra n tlelli.

uqbel, tessuqqa tuget n yimezdaɣ n uqewwar. Llan ṛwan lḥif d umermet.
Kis imeṭṭawen d yidammen i ten-id-isaḥen, si labas ur d-telli tlalit ɣersen ...

tessuqqa, yeqqaz, ur neggenfi ...
01.5

4) Asegzi n tenfalit “Ulac taseṭṭa ur yessemḥurrik waḍu” :
-

12

02

Ulac amdan ur ṭṭifen wuguren.
Ulac amdan i tezgel twaɣit.
Ulac amdan iɣef ud iɛeddi ca dderk.

5) Assaɣ i yellan jar unamek n yinzi d uḍris : Lacta imezdaɣ ṛwan tilufa, ulac
matta ur sɛeddin, tgara tufrar tayut ; terya Fransa-din i ixedmen
axeṣṣar deg-sen, rni bdun ttlalen-d leɣruz aha d-yawin asirem ...

01
0.5x3

6) Talɣa taḥerfit tamenzut n umyag “ tessezha” : zha.
7) Asemmi n yisumar :
-

0.5x4

Seg wasmi tercel : d asumer imsentel n wakud.
nettat tbenna tilufa : d asumer agejdan.
Seg wasmi : d tasɣunt n usentel ( n usagel ) n wakud.

8) Tasleḍt n wawalen n tefyirt-a ilmend n twuri :
« Ad d-tennejwa fell-as tattut ».
-

T: d asentel/ asilaw /amigaw /ameskar.

-

nnejwa : d aseɣru umyig

-

as : d asemmad s tenzeɣt ( d asemmad arusrid)

-

tattut : d asemmad imsegzi.
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II. Afares s tira :
Aḍris ad yili d ullis. Aktazal ad ibedd ɣef yisefranen-a :

Udem n ufaris :
0.25
0.25
0.25
0.25

0.5

- Aḍris ɣer-s azwel.
- Tettwafham tira.
- Tella tama deg tazwara n yal taseddart.
- Yella yilem jar tseddart d tayeḍ.

Anaw n uḍris :
- Banen-d yiferdisen n tegnit n tmenna : amesgal, iswi, isalan iwatan(izen),
anermas…

08

0.5
0.5
0.5

- Tikta uyirent d usentel.
- Taɣessa n uḍris tefrez.
- Banent tecraḍ n wanaw n uḍris.

Tutlayt :
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

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

Taseddast / tazḍawt :
0.5

- Tifyar d tummidin.

0.5

- Tuget n tefyar d tumyigin.

0.5

- Tuqqna jar tefyar akked tuqqna jar tseddarin.

0.5

- Asemres n yisenfalen (tikkesrert).
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عناصر اإلجابة (الموضوع األول)
.I

العالمة
مجزأة

مجموعة

ثيڤزي ن ؤضريس
فآروجا ثلولد :
)1
ّ
 -اسمي ريين ييرومييآن ثامورث.

01

ثآوي ّ
آلزايآر ثيمونآنت.
 اسمي ّ ذآق واس ن تمآغرا ن تآللي -ذآق واس ن تمآغرا ييفآن ؤك ثيمآغريوين

01

سوقّا ثوڤث ن
ثآويد ييدس اسيرآم اشكو  :ئمآر ذين كان ئ ثآرڨ فرانسا ،ثآ ّ
 )2ثالليث ن ّ
فآروجا ّ
ؤقآوار ئ يآروان لحيف ذ ؤمآرمآذ .كيس ئمآ ّطاوآن ذ ييذا ّمآن ئ هآنديصاحآن ،سي
ييمآزذاغ ن
ّ
الباس ؤر ثآلّي ثالليث غآرسآن...

0.5x4

 )3اكثاوال ن واوال "آلحزآن"  :لحيف ،ئمآ ّطاوآن ،ئذا ّمآن ،ادآدّيش ،ثآرغا ،ؤر نآڤّآنفي  ،يآقّاز،
سوقا
ثآ ّ
 )4اسآڤزي ن ثآنفاليث " ؤالش ثسآ ّ
ّآمحوريك واضو" :
طا ؤر يآس
ّ

01.5

 ؤالش امذان ؤر ّطيفآن ووڤورآن. ؤالش امذان ئ ثآزڤآل ثواغيث -ؤالش امذان إغآف ؤذيعآدي ش دّرك

02

 )5اسّاغ ئ يآالّن جارؤنامآك ن يينزي ذ ؤضريس  :الشتا ئمآزداغ روان ثيلوفا ،ؤالش ماتّا ؤر
سعآدّين .ثڤارا ثوفرار ثايوث؛ ثآريا فرانسا ئذين ئ ئخآذمآن اخآسّار ذآڤس ،رني بذون تّاللند
01

آلغروز اها دياوين اسيرآم...
 )1ثالغا ثاحرفيث ثامنزوث ن ؤمياڨ " ثآسّآزها"  :زها.
 )7اسآ ّمي ن ييسومار:

0.5x3

 سآڨ واسمي ثآرشآل  :ذ اسومآر ئمسآنثآل ن واكوذ. نآتّاث ثبآنّا ثيلوفا  :اسومآر اڤآجذان. سآڨ واسمي  :ذ ثاسغونت ن ؤسنتل ( ن ؤساڤل) ن واكوذ. )8ثاسالظت ن واواآلن ن ثآفييرث أيا ئلمآند ن ثووري  « :ادّ ثآنّيجوا فآالّس ثاتّوث ».
 ث  :ذ اسآنثآل /اسيالو /اميڤاو  /امآسكار. نّآجوا  :ذ اسآغرو ؤومييڨ اس  :اسآ ّماذ س ثآنزآغث( .اسآ ّماذ اروسريذ ) -ثاتّوث  :ذ اسآ ّماذ ئمسآڤزي.
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.II

افارآس س ثيرا
اضريس اذييلي ذ ؤولّيس .اكتازال اذ ئبآدّ غآف ييسآنفارآن أيا :
 ؤذآم ن ؤفارآس
-

اضريس غآرس ازوآل.

0.25

-

ثآتّوافهام ثيرا.

0.25

-

ثآالّ ثاما ذآڨ ثازوارا ن يال ثاسآدّارث.

0.25

-

يآالّ ييآلم جار ثسآدّارث ذ ثيشث.

0.25

 اناو ن ؤضريس
-

بانآند ئفآرذيسآن ن ثآڤنيث ن ثمآنّا  :امآسڤال ،ئسوي ،ئساآلن ئواثان (ئزآن) ،انآرماس...

0.5

-

ثيكثا ؤڤيرنت ذ ؤسآنثآل.

0.5

-

ثاغآسّا ن ؤضريس ثآفرآز.

0.5

-

اقاذآر ن ثآشراض ن واناو ن ؤضريس.

0.5

 ثوثاليث :
-

اسآمرآس ن ؤماوال ئواثان.
اسآمرآس ن ييناماآلن ئواثان ( اكوذ ،اذآڨ.)..
اسآفثي ن ييمياڤآن غآر ثمآزرا ئواثان.
يآوي اذئلين.
اسآمرآس ن ييسآماذآن ا ّكآن ئد ّ
اقاذآر ن ييلوڤان ن ثيرا.
اسيڤآز ن ؤضريس.

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

 ثاسآدّاسث  /ثازضاوث :
-

ثيفيار د تو ّميذين.

0.5

-

ثوڤث ن ثآفيار ذ تومييڤين.

0.5

-

ثوقنا جار ثآفيار ا ّكآذ ثوقنا جار ثسآدّارين.

0.5

-

اسآمرآس ن ييسآنفاآلن ( ثي ّكآسرآرث).

0.5
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0202: بكالوريا/ جميع الشعب: الشعبة/ اللغة األمازيغية: تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة
العالمة
مجموعة

)عناصر اإلجابة (الموضوع األول

مجزأة
I)

01

CVLGU

F

1) UAIUTP

AtGUI

MAtUQACA

FL

tAMG CVTUC
01

02

2) VQUG

AHXH

CUQAROAVUR

MTP

CAQAFTGC

CALGAQC RUC

F

R

CATAPC.

CA CA_ASC

ARQAJOP

R

U CAFAG

CAQAFTGC

RUC

R CAGATC RUC.

R

3) UQATAtR

TAL

F

CARMTIC
TAG

CAL

SUR

ARCA

CALGAQC

tAMG AXAQTt
URUR

TAR

PUICULQAG.

AXQAtAR CC

AXGATR

APEAFQAC.
4) CATURAIC
CVTUC
01.5

CA
R

RL

F

UAIUORAR

CRTBUC

tAMG CVTUC

R

RUC

SAIR
02

01.5

5) CAIPAM
6) ABA

MAtUQACA

R

MAtUQACA

7) FUGSAR

R

CTYUGC
0.5x4

8) AITLP
“ AI

UALGI

QUFR

TU

R

ITPAUQAR

UAORA

VOGAG?

I

CAMA_OU
UCAX

R

CALGAQC

QFAR,

URUR

ABARUC,

TA

UORA

UQARIU”.

PUICULQAG, TAG
01

ARCA “ ITPAUQAR

CARTBUC RUC,

UBAGAXR. UAIQAXAGC F
12

CVFATUC

R

AIF

CAOCAT

UAPU

LTGI

UARLU

MAtUQACA

ARCA

FL

CVFATUC

UARLU

RUC.

PUICULQAG.
A SAI

CAIUCATC

CAGATC RUC

RUC.
CATURAIC

AJTAtARC

FL

BGUR

AIXC

CURTBA

RAIARC,

CtUtUR”.

11  من7 صفحة
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AIRAI

II)

AtGUI

I
AF

 TFQ

AMARAL
UAYTR

R

MTP

UIAMGAR TUL

AtGUI

0.25

-

AHTAP

0.25

-

AMARAL

0.25

-

AIUOR R CUIAFAGUR.

0.25

-

CALAIA
 ARAT

R AtGUI
UAYAPAR
R
R

CAIAFAGC.
AtGUI

0.5

-

AIUOR R

0.5

-

AQTOR

0.5

-

AtGUI

0.5

-

AO CAIAFAGC

UIAMAGR

R CALIA

R

R

AtGUI

AtGUI

AF VUP ARAQO
CANAR

LTG

CA

SAtR.

 CATAPC

08

0.5

-

AIAEFQ

R

0.5

-

AIAEFQ

R URAQAPAR

0.5

-

AIAMCU

R UQUAXR

0.5

-

AIAEFQ

R

0.5

-

AIACBANU R

0.5

-

AMARAL

ATAPAR UTACAR.
UTACAR.
FL VQUG TA

UIAQAFR

UAYAPAR.

UTACAR.

AtGUI.

UAYAPAR.

 CAIAFAIC
0.5

-

CUTURAI

0.5

-

CUTURAI USAR CC

0.5

-

TNTR XUG

0.5

-

AIAEFQ

UAQFAR.
UQUACR.

CUTURAI
R

F

TNTR

UIARMAPAR.
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العالمة
مجموعة

)عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني

مجزأة

Tiririt s teqbaylit :
I. Tigzi n uḍris :
11

1) Deg uḍris-a, ameskar yeglem-d amek i tga Ɛelǧiyya, tameṭṭut n
Muḥend Arezqi akked Seɛdiyya, tameṭṭut n Aɛmer.

1.5

2) Tukksa seg tseddart tamezwarut n tenfalit yerzan tafekka :
D taɛelǧet.

11
12

3) At taddart ttwalin ṭṭbiɛa n tmeṭṭut n Muḥend Areẓqi telha.
4) Tifin deg tseddart tamezwarut n sin wawalen d yinemgalen-nsen.
Cwiṭ ≠ aṭas
Umeqqran ≠ umecṭuḥ
Yella ≠ ulac
Imeqqren ≠ imeẓẓiyen

11

5) Asuddem n urbib seg umyag n tɣara war ma ibeddel unamek n tefyirt

12

« D kemm i d tameẓẓyant ».

12

6) Tiririt n tinawt ɣer wudem wis sin asget amalay :
« Rnu kunwi s wid n tura, teɣram, tessnem, tfehmem ur
ttɛanadem (ur ttɛanadet) ara imɣaren am nekni ».

1.5

7) Asemmi n yisumar n tefyirt-a, d wazal n tesɣunt:
« Ma tebɣiḍ isali ad yeffeɣ di taddart, siweḍ-as-t i Seɛdiyya ».
 Ma tebɣiḍ isali ad yeffeɣ di taddart : d asumer imsentel n
tewtilt.
 siweḍ-as-t i Seɛdiyya: d asumer agejdan.
 Ma: d tasɣunt n usentel ( n usagel ) n tewtilt.

13

8) Tasleḍt ilmend n talɣa d twuri n tefyirt-a: « yebra-as-d yiles-is ».
Awal
Taɣara
Tawuri
/
Yebra D amyag yeftin ɣer yizri, udem wis
kraḍ amalay asuf.
D amatar udmawan.
D amigaw / asilaw /
Y
asentel / ameskar
D afeggag n umyag.
D aseɣru umyig.
bra
D amqim udmawanm, awsil n D asemmad arusrid.
-as
umyag.
D tazelɣa n tnila.
/
-d
D isem amaruz amalay asuf.
D asemmad imsegzi
Yiles
D amqim udmawan, awsil n yisem.
D asemmad n yisem
-is

11  من9 صفحة
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II. Afares s tira :

0.25
0.25
0.25
0.25

08

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

Aḍris ad yili d agelman. Aktazal ad ibedd ɣef yisefranen-a :
 Udem n ufaris :
- Aḍris ɣur-s azwel.
- Tettwafhem tira.
- Tella tama deg tazwara n yal taseddart.
- Tella tallunt (ilem) gar tseddart d tayeḍ.
 Anaw n uḍris :
- Banen-d yiferdisen n tegnit n tmenna : amesgal, iswi, isalan iwatan
(izen), anermas…
- Tikta ddant d usentel.
- Taɣessa n uḍris tefṛez.
- Aqader n tecraḍ n wanaw n uḍris.
 Tutlayt :
- Asemres n umawal iwatan.
- Asemres n yirbiben.
- Asefti n yimyagen ɣer tmeẓra iwatan (amyag n tɣara ).
- Asemres n yisemmaden akken i d-yewwi ad ilin.
- Asemres n tenfaliyin n userwes d tenɣumnayt.
- Aqader n yilugan n tira.
- Asigez n uḍris.
 Taseddast / taẓḍawt :
- Tifyar d tummidin.
- Tuqqna gar tefyar akked tuqqna gar tseddarin.
- Asemres n yisenfalen (tikkesrert).
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0202: بكالوريا/ جميع الشعب: الشعبة/ اللغة األمازيغية: تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة
العالمة
مجموعة

)عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني

مجزأة
Tiririt s tcawit :

12

I. Tigzi n uḍris :
11

1. Deg uḍris-a, yeglem-d umeskar mammek i tegga Ɛeljiyya, tameṭṭut n
Muḥend Arezqi akked Seɛdiyya, tameṭṭut n Ɛmer.

1.5

2. Tukksa seg tseddart tamezwarut n tenfalit i d-yemmalen tafekka :
D taɛeljet.
3. At uqewwar, ẓerren ṭṭbiɛet n tmeṭṭut n Muḥend Arezqi teḥla.

11
12

4. Afay deg tseddart tamezwarut n sen n wawalen d yinemgalen-nsen.
Qič ≠ labas
Umeqqran ≠ umeẓẓan
Yella ≠ ulac
Yeggeɛmren ≠ yemẓin

11

5. Asuddem n urbib seg umyag n tɣara bla ma ibeddel unamek deg
tefyirt-a :

 « D cemm d tameẓẓyant ».
12

1.5

03

6. Taweɛɛit n tinawt-a ɣer wudem wis sen asget amalay :
« Rni-as kenwi ayt (at) imir-a, teqram, tessnem, tfehmem ur
ttɛanadet ca imɣaren am necnin ».
7. Asemmi n yisumar n tefyirt-a, d wazal n tesɣunt:
« Ma tebɣid isali ad yugir deg uqewwar, sexleḍ-as-t i Seɛdiyya ».
 Ma tebɣid isali ad yugir deg uqewwar: d asumer imsentel n
tewtilt.
 sexleḍ-as-t i Seɛdiyya : d asumer agejdan.
 Ma: d tasɣunt n usentel ( n usagel ) n tewtilt.
8. Aslaḍ n tefyirt-a ilmend n talɣa d twuri : « yellef-as-d yiles-nnes ».
Awal
Taɣara
Tawuri
D amyag yeftin ɣer yizri udem wis
/
Yellef
kraḍ amalay asuf.
D amatar udmawan.
D amigaw/ d asilaw/
Y----d asentel/ d ameskar
D afeggag n umyag.
D aseɣru umyig.
ellef
D amqim udmawan, awsil n umyag. D asemmad arusrid.
-as
D tazelɣa n tnila.
/
-d
D isem amaruz amalay asuf.
D asemmad imsegzi
Yiles
D amqim udmawan, awsil n yisem.
D asemmad n yisem
-nnes
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II. Afares s tira :

0.25
0.25
0.25
0.25
0.5

08

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

Aḍris ad yili d agelman. Aktazal ad ibedd ɣef yisefranen-a :
 Udem n ufaris :
- Aḍris ɣer-s azwel.
- Tettwafhem tira.
- Tella tama deg tazwara n yal taseddart.
- Tella tallunt (ilem) jar tseddart d tayeḍ.
 Anaw n uḍris :
- Banen-d yiferdisen n tegnit n tmenna : amesgal, iswi, isalan iwatan
(izen), anermas…
- Tikta uyirent d usentel.
- Taɣessa n uḍris tefrez.
- Aqader n tecraḍ n wanaw n uḍris.
 Tutlayt :
- Asemres n umawal iwatan.
- Asemres n yirbiben.
- Asefti n yimyagen ɣer tmeẓra iwatan ( amyag n tɣara )
- Asemres n yisemmaden ammin i yuma ad ilin.
- Asemres n tenfaliyin n userwes d tenɣumnayt.
- Aqader n yilugan n tira.
- Asigez n uḍris.
 Taseddast / taẓḍawt :
- Tifyar d tummidin.
- Tuqqna jar tefyar akked tuqqna jar tseddarin.
- Asemres n yisenfalen (tikkesrert).
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عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

العالمة
مجزأة

مجموعة

ثيريريث س تشاويث:
.I

ثيڤزي ن ؤضريس :

ّ
ثامآطوث ن موحآند
 .1ذآڨ ؤضريسا ،يآڤآلمد ؤمآسكارما ّمآك ئ ثآڤﱣا عآلجيّا،
ّ
ثامآطوث ن عمآر.
أرزقي أ ّكآذ سآعديّا،
 .2ثو ّكسا سآڨ ثسآدّارث ثامآزواروث ثانفاليث ئد يآ ّماآلن ثافآ ّكا :

ذ تاّعآلجآث.

زآرآن ّ
طبيعآث ن تمطﱣوث ن موحآند أرآزقي ثآحال.
ؤقآوارّ ،
 .3أث ّ
 .4أفاي ذآڨ ثسآدّارث ثامآزواروث ن سآن ن واواآلن ذ يينآمڤاآلن نسآن.
قيتش ≠ الباس
يآالّ ≠ ؤالش
ّ
ؤمآزان
ؤمآقّران ≠
يآڤآعآمرآن ≠ يآمزين
 .5أسودّآم ن وربيب سآڨ ؤمياڨ ن ثغارا بال ما ئبآدّآل ؤنامآك ن ثآفييرثا :
< ذشآم ئ يآمزين >.
ّ
تامآزيانت >.
 < ذ شآ ّم ذ
 .1ثاوآعّيث ن ثيناوثا غآر ووذآم ويس سآن أسڤآث أماالي :
سنآم ثفآهمآم ؤر تّعاناذآمتشا
 < آرنياس كآنوي أيآث ئميرا ،ثآقرام ،ثآ ّ
ئيمغارآن أم نشني >.
 .7أسآ ّمي ن ييسومار ن ثآفييرثا ،ذ وازال ن ثآسغونت :
ؤقآوار ،سآخآلضاست ئ سآعديّا >.
< ما ثآبغيذ ئسالي أذ يوڤير ذآڨ
ّ
ؤقآوار  :ذ اسومآر ئمسآنتآل ن ثآوثيلث.
 ما ثآبغيذ ئسالي أذ يوڤير ذآڨ
ّ
 سآخآلضاست ئ سآعديّا  :ذ اسومآر أڤآجذان.
 ما  :ذ تاسغونت ن ؤسنتل (ن ؤوساڤآل) ن ثآوثيلث.
 .8أسالض ن ثافييرثا ئلمآند ن ثالغا ذ تّووري ّ < :
يآآلفاسد ييآلس نّآس >.
ثاووري
ثاغارا
أوال
/
ذ امياڨ يآفثين غآر ييزري
يآآلّف
ؤذآم ويس كراض أماالي
أسوف.
ذ اميڤاو /ذ اسيالو /ذ
ي
ذ أماثار ؤذماوان.
اسنتل /ذ امسكار
ذ اسآغرو ؤمييڤ.
آآلّف
ذ افآڤاڨ ن ومياڨ.
ذ امقيم ؤذماوان أوصيل ن ذ اسآ ّماذ أروسريذ.
اس
ومياڨ.
/
د
ذ تازآلغا ن ثنيال.
ذ اسآ ّماذ ئمسآڤزي.
ييآلس
ذ يسآم أماروز أماالي
أسوف.
نّآس
ذ امقيم ؤذماوان أوصيل ن ذ اسآ ّماذ ن ييسآم.
ييسآم.
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تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :اللغة األمازيغية /الشعبة :جميع الشعب  /بكالوريا0202:

.II

أفارآس س ثيرا :

أضريس أذ ييلي ذ اڤآلمان .أكثازال أذ ئبآد غآف ييسآفرانآن أيا :
 ؤوذآم ن وفاريس :
 أضريس غآرس أزوآل. ثآتّوافهام ثيرا ثآالّ ثاما ذآڨ ثازوارا ن يال ثاسآدّارث. -ثآالّ ثالونث (ئآلم) جار ثسآدّارث ذ تّايآض.

0.25
0.25
0.25
0.25

 أناو ن وضريس :

08

 بانآند ييفآرذيسآن ن ثآڤنيث ن ثمآنّا  :أمآسڤال أنآرماس ئيزآن... ثيكثيوين ؤييرآنت ييذ ؤسآنتآل.سا ن ؤضريس ثآفرآز.
 ثاغآ ّ -أقادآر ن ثآشراض ن واناو ن ؤضريس.

0.5
0.5
0.5
0.5

 أسآمرآس ن ؤماوال ئيواثان. أسآمرآس ن ييربيبآن أسآفثي ن ييمياڤآن غآر ثمآزرا ئيواثان (أمياڨ ن تغارا) أسآمرآس ن ييسآ ّماذآن أ ّمين ئ يوما أذ ئلين. أسمرآس ن ؤسروآس ذ ثآنغومنايث أقادآر ن ييلوڤان ن ثيرا. -أسيڤآز ن ؤضريس.

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

 ثيفيارتّو ّميذين. ثوقنا جار ثآفيار أكآذ ثوقنا جار ثسآدّارين. -أسآمرآس ن ييسآنفاآلن (ثي ّكآسرآرث).

0.5
0.5
0.5

 ثوثاليث :

 ثاسآدّاسث  /ثازضاوث :
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العالمة
مجموعة

)عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني

مجزأة
Tiririt s tmahaqt :

I. CVLGV F AHXH F UMAGFUIR R CATAPC :

12
11
1.5
11
12

11
12
1.5

13

AtGVI UAIVTAP MTP SAPDUA F IALFUA
TAG CAC-USV AXTC R “UARA UARA’
MTP URUR CAQTI STRF AQLAG-RAIR TA UCAGR CUOAGAI
AIUR ATAPAR F CVORV-RAIR
STPAR ≠ ARtAGR
TAJAG ≠ QAtGU (URtAGR)
API ≠ CAQAK
AQUAX R CALAGA VUAR SAtAR FL VFAW « OAQ A ARtAGR »
- « OAQ A ARtTOR»
6. AIAXAPU R CATURAIC BGVR AIXC AQAPAU :
« OATARVt R OVP FUQAL CALGAQ , CAXGASQ, TAG CACAXVQ F
CUQLAGVR STRF RAOARACVt ».
7. UIQATR R UITQAG :
« OTF CAGVF UIAPAR VF AXPUR FL AOAP , IUTAt-CAR U
IALFUA »
- CAGVF UIAPAR VF AXPUR FL AOAP : AITQG UQIARCAP
- IUTAt-CAR U IALFUA : AITQG AXDFAR
- OTF : CAIAN
8. AIPAt-F CATURAIC CAL : « CTUV-C-F CAUCV-RVC »
1.
2.
3.
4.
5.

ATAP

CALAGA

CASTGV

CTUV

AQUAX UAMCUR FL UHGU TFQ
TAR OGAt AITM TRCU

/

C-------AU
CFCAUCV
RVC-

AQACAG TFQATR
AMAXAXA R AQUAX
AQNUQ AQAIAL R AQUAX
CAHPLA R CARUPA
UIQ TRCU
AQNUQ R CPA

VQAX
AIQAF TIGUF
AILGT R AQUAX
/
AGQAF UQIXHU
AIQAF R UIQ

II.

AIRAI I CUGA :
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AtGVI UAQTI VQIAXGAS, UBFAF MTP ;
 TFQ R AIURAR :
- AtGVI UPA VSTAP
- UCUXGAS AMARAL
- VFAW UAICUOAR FL CUHAGC R CAIFAGC
- UPA VFAW UAICUOR XVG CUIFAG
 CARA R AtGVI :
- UMAFUIR AQTRAR; UCTI, UIAPAR, F ARGQAI XVG CUIFAG
-CUVCVTVR AQTRAC
-CALIA CAQTR
-UAPA AIACABNU
 CATAPC :
- CUXATC R CAQATAPC UARUSAXR F AIURAR
- CXATC R URAQAPAR R AXTF F VFAX
- AIMCU UAORAR R UQUAXR
- CUXATC R UIAQAFR FL FAWAR-RAIR
- UAIUQLG UPTXAR R AMARAL
- UIURQUXVX XVG CUMVG
- AIACABANU UORAR.
 CAIFIC / AYAQAU:
- CUTURAI AQURFARVR
- TLTR XVG CVTURAI F XVG CUIFAG
- ARAGQI R AIURAR
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني لالمتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :آداب وفلسفة

دورة2020 :

اختبار في مادة :اللغة العربية وآدابها

المدة 40 :سا و 04د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:
الموضوع األول

صّ :
الّن ّ ّ

ائريةّ :
قالّالشاعرّالعر
ّ
ّالرابعةّلل ّثورةّالجز ّ
اقيّ«عليّالحّلي»ّفيّال ّذكرى ّ
ّ

-1-

ِ
جديد
عف ِمن ْ
عام الثّو ِرة الحمراءَ ،ي ْر ُ
ُ
ويط ُّل ُ
الصعيد
ام ُه ْ
إع ُ
صار ال ّذرى ،وعلى ّ
ّأي ُ
ِ
الصمود.
أعر ُ
اس ملحمة ّ
ين
عام ِمن ّ
الدم ،ال دموعُ العاثر ْ
ٌ
ٍ ِ
كل ٍ ِ
ِ
يبه
لمح من ُخطاهُ ترى بطوالت وط ْ
في ّ
ورًؤى من اإلشر ِ
البشائر
اق تَ ْسَف ُحها
ْ
ُ

اإلنسان في َه ْو ِن
العبيد
َت ْستْل ِه ُم
ْ
َ
ِ ِ
ائر
كل ُح ٍّر في الجز ْ
من ّ
ِ
ِ
ِ
المجازْر
در ِب
بالموت في ْ
ُم َتو ّش ٍح َ
وبالحديد.
هيب)ّ
فّبالّل ِّ
ْ
َيْقظانَ( ،ي ْع ِص ُ
جديد
عام ْ
ٌ
َّ ِ
ديد.
الص ْ
الم َه ِج الطليَلة و ّ
َي ْحبو على ُ
ِ
الحبيبه
اس»
ْ
بال « ْأور َ
وج ُ
سبحات ْ ٍ
يبه
ُ ُ
أشالء تَ ِر ْ
ِ
ِ
ِ
ينّ .
ين ،من دماء الثّائر ْ
َت ْحيا من الفاد َ

-2-

جديد
عام ْ
ٌ
ي َّ
ِِ
كينه
تلظى ْ
الس ْ
َ
فتش ُ
رب من مجامره ّ
َِ
فاس القرْار
منه ّ
وتع ُّل ُ
الن ُار ْأن َ
ِ
ياء
َيْق ُ
أمهات ْ
األبر ْ
تات من د ِم ّ
ِ
ِ
ائر
من جوِع أطفال الجز ْ
ِ
ِ
الكئيبه
المتاهات
دين لدى
ْ
تشر َ
الم ّ
من ُغ ْربة ُ
ِ
أحز ِ
البائسين
ان اليتامى
ْ
كل ْ
من ّ
من غ ِ
ِ
الحياه
أعداء
سو ِط
الم َتع ّذ َ
ْ
بين ِب ْ
ُّ
صة ُ
ِ
ّالجنين)
ّْ
ّد َم
الحْبلى ( َت ُس ُّح َ
من َش ْهقة ُ
ط ِ ِ
ِ
ِ
وكل كو ٍخ في البو ْار
كل أَ ْ
مار الخيامّ ،
من ّ

ِ
ِ
المدين ْه.
الع ْزالء ،من طَل ِل
كل
َ
أنقاض الُقرى َ
من ّ
ّ

ةّفيّالشعرّالعربيّ ّ.
ائري
ّ
[موسوعةّال ّثورةّالجز ّ
ّ
ّإعدادّ:نوالّالحوارّ،حسنّشمصّّ-دارّاألبحاثّ ّ.
ّطّ2112ّ.1:صّّ .]59ّ–ّ59

شرحّلغو ّيّ :

ِ
مرًة ثاني ًة.
بحات
الم َهجّال ّ
يبهّ:بمعنىّقبور ّ
َ
ّأشالءّت ِر ْ
الشهداء ّ
الم َتَبّقَيةُ ّ/.س ُ
شر ُب ّ
المقدسةَ /.تع ُّلَ ّ:ت َ
ُ
طليلة :األرواح ُ
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األسئلةّ :

ّأوّالاّ-البناءّالفكرّيّ11(ّ:نقاط) ّ
 )1في النص تصوير لِعا ٍم ٍ
ذكر مالمحه.
جديد من أعوام ثورة التّحرير الجزائرّية .اُ ُ
ّ ّ
ٌ َ
ِ ِ
َّ
ص.
ِ )2من أين
استمدت الثّورة الجزائرّية استم ارريتها؟ ا ْستَد َّل على ذلك بعبارات من ّ
الن ّ
ِ )0
مبيًنا عالقتها بظاهرة االلتزام.
حدد نزعة ّ
ّ
الشاعر مع التّعليلّ ،
ص؟ وما الغاية منه؟
أي نوع شعرّي ينتمي ّ
الن ّ
 )0إلى ّ
ِ
ِ
الشرح.
ص على ِقَيم شتّى .استخرج قيمتين اثنتين منها مع ّ
 )5انطوى ّ
الن ّ
ِّ )6
ص بأسلوبك الخاص.
لخص مضمون ّ
الن ّ
ّ

ثانياّ-البناءّالّلغو ّيّ19(ّ:نقاط) ّ
ا

مما يليَ« :يرعف»« ،اإلشراق»« ،األوراس»؟
ِ )1ب َم توحي ّ
كل لفظة ّ
ِ )2
أعر ْب ما يلي:
أّ– إعراب مفردات:

السطر األخير من الوحدة األولى.
 «تحيا» الواردة في ّالسطر األخير من الوحدة الثانية.
« -العزالء» الواردة في ّ

ِ
السطر العاشر من الوحدة األولى.
بّ– إعراب جمل:
 (َيعصفّبالّلهيب) الواردة في ّالسطر التاسع من الوحدة الثانية.
 ( َت ُس ُّحّدمّالجنين) الواردة في ِّ )0
حدد نوع الجمع فيما يأتي مع التّعليل« :م ِ
جامر»ْ « ،أنفاس».
ّ
َْ
َ
ِ
وبي ْن ِس ّر بالغة ُك ٍّل منهما:
 )0ما نوع الصورتين
شرحهماّ ،
ّ
البيانيتين اآلتيتين؟ ا ْ
يقتات ِ
السطر الرابع من الوحدة الثانية.
ّم َ
« ُنّدم ّ
ِّأمهاتّاألبرياء» الواردة في ّ

السطر الثامن من الوحدة الثانية.
 «أعداءّالحياه» الواردة في ّالسطرين اآلتيينُ ،م ّبيًنا التفعيلة التي ُبِنَيت عليها القصيدة:
 )5ق ِّ
طع ّ
َِ ِ
فاسّالقرّْ
ار
وتع ُّلّم ُ
نهّالّن ُارّأْن َ
ِ
ّّّّّّّّّّّيْق ُ ِ
رياءّ .
ِّأمهات ْ
َ
ّاألب ْ
تاتّمنّدم ّ
ّ

قديّ10(ّ:نقاط) ّ
ثال اثاّ-الّتقييمّالّن ّ

« َرسمت الثّورة الجزائرّية ببطوالت أبنائها لوح َة ٍّ
الشعراء العرب».
عكس ْتها
عز
قصائد ّ
ُ
ً
خالدة َ
َ
ومستشهدا
ص،
الشعراء العرب بالثّورة الجزائرّية
مبيًنا دواعي اهتمام ّ
مستعينا بأفكار ّ
ً
ً
المطلوب :ناقش هذا القول ّ
الن ّ
ّّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
درستّ .
بما ْ

انتهىّالموضوعّاألول ّ
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ّالموضوع الثاني
صّ :
الّن ّ

ِ
ّّّّّّ ّإننا في ُكل ما َنفعل ُ ِ
الجمال
نقول ُ
وك ّل ما نكتُب ّإنما ُنفتّش عن أنفسنا؛ ْ
فإن َس َع ْيَنا وراء َ
ّ
وك ّل ما ُ
ُ
ِ
كتشفنا ِس ار
أنفسنا في الجمال ،وا ْن طَل ْبنا الفضيلة فال نطلُ ُب ّإال ُ
نسعى وراء ُ
أنف َسنا في الفضيلة ،وان ا َ
ّ
فإنما ْ
كتشفون ا ِ
طبيعة فما نحن ّإال م ِ
فكل ما َيأتيه اإلنسان ّإنما يدور حول ِم ٍ
حور
ِمن أسرار ال ّ
ّ
أس اررناّ .
سر من ْ
ُ
ٍ
ِ
وفنونه ،وحول هذا المحور
علومه وفلسفتُه وصناعتُه وتجارتُه
حور َتدور
ُ
واحد هو اإلنسان؛ َح ْول هذا الم َ
ُ
آدابه.
تدور ُ
ِ
ب ْي َن كل المسارح التي ( َت َّ
بكل
ّعليهاّمشاه ُدّالحياة) ليس كاألدب
تقل ُب
َ
مسرحا َيظهر عليه اإلنسان ّ
ً
ّ َ
شاهدا في وْق ٍت و ٍ
ِ
ِ
احد؛ هنالك ُيشاهد نفسه ِمن
الروحية و
وم ً
ّ
مظاهره ّ
الجسدية؛ ففي األدب َيرى نفسه ُممثّ ًال ُ
األ ْقم ِ
فان ،وهنالك ُيمثّل ْأدواره الم ِ ِ
اط حتّى األ ْك ِ
األيام ،وهنالك َيسمع َنبضات قلبه في
الساعات و ّ
ُ ّ
تلونة بَلون ّ
َ
ِ
ٍ
إنسان
ويشعر بأوجاع جسمه في أوجاع جسم
أشواق روح غيره،
لمس أشواق ُروحه في ْ
نبضات سواهَُ ،
ُ
وي َ
ِ ِِ
ِ
وتْلَبس ُ ِ
داء ِمن نسيج أفكار الكاتب
لسانا من عواطف ّ
الشاعرَ ،
الص ّماء ً
مثله .هناك َتتّخذ عواطُفه ّ
أفكاره ر ً
فيرى من نفسه ما كان خِفيا عنهِ ،
لسانه َعِييا عن ُّ
النطق به ،فيقترب من نفسه ويقترب
وينطق بما كان ُ
َ
َ
ٍ
ٍ
قصيدة أثارت فيه ِ
ينابيع من الُق َوى
تفج َرت لها في نفسه
عاصف ًة من العواطف،
فر َّب
ومقالة َّ
من العاَلمُ .
ُ
كلمة رفعت عن عينيه ِنقابا كثيًفا ،أو رو ٍ
نة ،أو ٍ
الكام ِ
إيمان ،ويأسه إلى ر ٍ
ِ
ٍ
وخموَله
إلحادهُ إلى
اية َق َلبت
جاء ُ
َ
َْ ً
َ َ
َ
إلى عز ٍ
األدب ،وتلك هي َم ْملكة األدب ال ُي ِ
نازُعه عليها
ص بها
يمة
ورذيلت ُه إلى فضيلة .تلك َم ِزَّيةٌ َق ْد ُخ َّ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ُم ِ
آثارها.
لطان األدب ّإال في ّأن ُه – َأبًدا َ -ي ُجول في أقطار ّ
نازعٌ ،وما ُس ُ
النْفس َباحثا عن َمسالكهاُ ،مستطل ًعا َ
ِ
ِ ِ
بعضا
جد َ
شاطرّالعاَلمّاكتشافاته) في عو ِال ِم نفسه ،حتّى إذا ما َو َ
ف األديب ّإال ّأنه – ً
آخ ُر ً
أبدا – ( ُي ُ
وما َش َر ُ
ٍ
أكبر ثواب.
ِمن نفسه في تلك االكتشافات كان في ذلك لألديب أ ْ
طَي ُب ْ
تعزَية و ُ
ست ِح ُّق أن
األديب الذي َي َ
ْ
إذنّ فاألدب الذي هو ٌ
أدب ،ليس ّإال رسوًال بين نفس الكاتب ونفس سواه ،و ُ
يدعى أديبا هو من يزِود رسوَله ِمن قْل ِ
ّ
به ولُِّبه.
ُ َ
ً
َ َُ ّ ُ َ
ّ
شرحّلغو ّيّ :

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ[ميخائيلّنعيمةّ،الغربالّ،طّ،1:صّ،ّ22-ّ29:بتصرف]ّ ّ

ُِ
ض ِّم أعضائه إلى جسده.
ف به
األقماطّ:ما ُيَل ُّ
المولود ل َ
ّ

ّ َعِيًّيا :عا ِجًاز عن التّعبير.

ّ
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األسئلةّ :

ّأوالّ-البناءّالفكريّّ11(ّ:نقاط) ّ
)1
)2
)0
)0
)5
)6
ّ

الرئيسي لألدب في نظر الكاتب؟ ولماذا؟
ما هو المحور
ّ ّ
كيف يرى اإلنسان نفسه على مسرح األدب؟ ِ
وض ْح إجابتك.
ّ
النص.
ودعم إجابتك بعبارات من ّ
ّ
ص بها األدبّ ،
المزّية التي ُخ ّ
حدد َ
مّاكت ِ
ّاألديبّإالّأّنهّيشاطرّالعاَل ِ
وعّلِ ْق عليه
ِّ
شافاتهّفيّعوالِم
ف
ِا ْش َرْح َق ْول الكاتب" :
ّ
َ
وماّشَر ُ
ِّنفسه"َ .
ُ ُ
مناسبا.
بما تراه
ً
ِ
الرأي؟ َعّلِ ْل.
إالم َّ
توص َل الكاتب في نهاية ّ
ص؟ هل توافُقه ّ
الن ّ
َ
ِ
ص بأسلوبك الخاص.
ص مضمون ّ
الن ّ
َل ّخ ْ

ثانياّ-البناءّالّلغويّّ19(ّ:نقاط) ّ
ا

َ )1س ِّم الحقل الذي تنتمي إليه األلفاظ اآلتية( :عواطف ،قصيدة ،أفكار ،رواية).
ِ )2
أعر ْب ما يلي:

ّّّّّّّّّأ -إعراب مفردات" - :ب ِ
النفس باحثا عن مسالكها".
احثا" الواردة في قوله" :يجول في أقطار ّ
َ
أدب ،ليس ّإال."...
ن" الواردة في قولهّْ " :
 "إ َذ ّْإذن فاألدب الذي هو ٌ
ِ
ٍ
َّ
المسارح التي
ب -إعراب ُجملَ ( - :تتقل ُبّعليهاّمشاه ُدّالحياة) الواردة في قولهَ " :ب ْي َن ّ
كل َ
ِ
تَ َّ
مشاه ُد الحياة."...
تقل ُب عليها
ِ ِ
اطر
 (ُي ُّشاطرّالعاَلمّاكتشافاته) الواردة في قولهّ ... " :إال ّأنه – ً
أبدا – ُيش ُ
شافاته في عوالِ ِم ِ
اكت ِ
العاَلم ِ
نفسه."...

ّ

النص.
ص
فرد الغائبّ .بين عائده ودوره في بناء ّ
تكرَر في ّ
الن ّ
ّ )0
الم َ
ُ
ضمير ُ
ِ
سر بالغة ُك ٍّل منهما:
الصورتين
شرح ُهماّ ،
ّ
وبي ْن ّ
البيانيتين اآلتيتين؟ ا ْ
 )0ما نوع ّ
ِ
ّأفكار ِ
داء) الواردتَين في الفقرة الثانية.
هّر اّ
نّاألقماطّحتىّاأل ْك ِّ
 ( ِمتلبس ُ
فان) و( ُ
وبي ْن وظيفته.
 )5استخرْج ِمن ّ
ص التّضادّ ،
الن ّ

ثال اثاّ-الّتقييمّالنّقديّ10(ّ:نقاط) ّ

«يرى أدباء الرابطة القلمية أن األدب الحق ّإنما هو إبداع وتعبير عن ذات اإلنسان ،بينما التّقليد ي ِ
كسر
ٌ
ّ ّ
ٌ
ّ
َ ُ ّ
َ
وي ْع ِق ُم الفكرة».
الخيال َ
ِ
أهم خصائصها وأشهر أعالمها.
عرف بهذه المدرسةّ ّ،
ثم ّ
وحدد ّ
المطلوبّ:اشرح القولّ ،
انتهىّالموضوعّالثاني
صفحة  4من 4
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اﻷول(
ﻋﻨﺎﺼر اﻹﺠﺎ�ﺔ )اﻟﻤوﻀوع ّ

اﻟﻌﻼﻤﺔ

ﻤﺠزأة

ﻤﺠﻤوﻋﺔ

إﺠﺎ�ﺔ اﻟﻤوﻀوع اﻷول:

ّأوﻻــ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔكرّي 10) :ﻨﻘﺎط(
ص ﺘﺼو�ر ﻟﻌﺎم ﺠدﯿد ﻤن أﻋوام ﺜورة اﻟﺘّﺤر�ر ،ﻤﻼﻤﺤﻪ ﻫﻲ:
 .1ﻓﻲ ّ
اﻟﻨ ّ
اﻟدم(.
اﻟدﻤﺎء )ﯿرﻋﻒ ،ﻋﺎم ﻤن ّ
 ﺴﯿﻞ ّاﻟﻨﻀﺎل )إﻋﺼﺎر� ،ﻌﺼﻒ �ﺎﻟّﻠﻬﯿب و�ﺎﻟﺤدﯿد(.
ﻗوة ّ
 ّاﻟﺼﻤود(.
اﻟﺼﻤود واﻟﺘّ ّ
ﺤدي )ﻤﻠﺤﻤﺔ ّ
ّ -

 اﻟ�طوﻻت واﻻﺴﺘ�ﺸﺎر �ﺎﻟﺤرّ�ﺔ )�طوﻻت وطﯿ�ﻪ ،رؤى ﻤن اﻹﺸراق(.اﻟﺸﻌب اﻟﺠزاﺌرّي.
.2
اﺴﺘﻤدت اﻟﺜّورة اﻟﺠزاﺌرّ�ﺔ اﺴﺘﻤ ارر�ﺘﻬﺎ ﻤن ﻤﻌﺎﻨﺎة ّ
ّ
ص :ﻤوﺠود ﻓﻲ ﻋ�ﺎرة "�ﻘﺘﺎت" ﻤﻊ كﻞ ﻤﺘﻌّﻠِﻘﺎت ﻫذا اﻟﻔﻌﻞِ :ﻤن دم أﻤﻬﺎت
ــ اﻻﺴﺘدﻻل ﻤن اﻟّﻨ ّ
طَﻠﻞ اﻟﻤدﯿﻨﺔ.
اﻷﺒر�ﺎءِ ،ﻤن ﺠوع أطﻔﺎل اﻟﺠزاﺌرِ ،... ،ﻤن َ
اﻟﻤﺘرﺸﺢ ﺒذكر ﻋ�ﺎرﺘﯿن اﺜﻨﺘﯿن.
ﻤﻼﺤظﺔ� :كﺘﻔﻲ
ّ

ﯿﺘﺤدث ﻋن ﺜورة اﻟﺠزاﺌر.
ﻗوﻤ�ﺔ ،ﻷ ّﻨﻪ ﺸﺎﻋر ﻋر
 .3ﻨزﻋﺔ ّ
اﻗﻲ ّ
اﻟﺸﺎﻋر ّ
ّ
ﻗﻀﯿﺘﻬم
اﻟﻨزﻋﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ وطﯿدة �ظﺎﻫرة اﻻﻟﺘزام؛ كوﻨﻪ ّ
ـ وﻫذﻩ ّ
ﺴﺨر ﻗﻠﻤﻪ ﻟﻤﺸﺎركﺔ اﻟﺠزاﺌرّ�ﯿن ّ
اﻟﻨﺼر.
وﻤﺴﺎﻨدﺘﻬم واﻟﺘّﺄﻛﯿد ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻤ اررّ�ﺔ اﻟﺜّورة ﺤﺘّﻰ ﯿﺘﺤّﻘق ّ
ﺤررّي.
اﻟﺴ�ﺎﺴﻲ اﻟ ّﺜورّي أو اﻟﺸﻌر
ص إﻟﻰ ّ
 .4ﯿﻨﺘﻤﻲ ّ
اﻟﺴ�ﺎﺴﻲ اﻟ ّﺘ ّ
اﻟﺸﻌر ّ
اﻟﻨ ّ
ّ
ّ
اﻟﻨﻘﺎط اﻵﺘ�ﺔ :ـ ﻤﺴﺎﻨدة اﻟﺜّورة.
وﺘﺘﻤﺜّﻞ اﻟﻐﺎ�ﺔ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ّ
اﻟﻨﻔوس.
ـ �ﻌث اﻟﺤﻤﺎس ﻓﻲ ّ
ـ ﺘﺤر�ك اﻟﺠﻤﺎﻫﯿر.
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0.5
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اﻟﻀﻤﺎﺌر واﺴﺘﻨﻬﺎض اﻟﻬﻤم.
ـ إ�ﻘﺎظ ّ
ﻤﻼﺤظﺔ� :كﺘﻔﻲ اﻟﻤﺘرﺸﺢ ﺒذكر ﻨﻘطﺘﯿن اﺜﻨﺘﯿن.
ِ
ص ﻋﻠﻰ ِﻗَ�م ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻤﻨﻬﺎ:
 .5اﻨطوى ّ
اﻟﻨ ّ
ﻀد اﻟﻌدو.
 اﻟﻘ�ﻤﺔ اﻟﺴ�ﺎﺴ�ﺔ :ﺜورة اﻟﺠزاﺌر ّ
ّ
اﻟﻌﺒود�ﺔ.
ﻨﺴﺎﻨ�ﺔ :ﺘﺤر�ر اﻹﻨﺴﺎن ﻤن ﻨﯿر
ّ
 اﻟﻘ�ﻤﺔ اﻹ ّ�ﺨ�ﺔ :اﻟﺘﺄر�ﺦ ﻟﻔﺘرة وﺠود اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر.
 اﻟﻘ�ﻤﺔ اﻟﺘﺎر ّّ
وﻤﻀﻤوﻨﺎ(.
دﺒ�ﺔ :ﻤظﺎﻫر اﻟﺘّﺠدﯿد )ﺸكﻼً
 اﻟﻘ�ﻤﺔ اﻟ ًّ
ﻔﻨّ�ﺔ اﻷ ّ
اﻟﻤﺘرﺸﺢ ﺒذكر ﻗ�ﻤﺘﯿن اﺜﻨﺘﯿن.
ﻤﻼﺤظﺔ� :كﺘﻔﻲ
ّ

ﺻﻔﺤﺔ  1ﻣﻦ 6
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اﻷول(
ﻋﻨﺎﺼر اﻹﺠﺎ�ﺔ )اﻟﻤوﻀوع ّ
 .6اﻟّﺘﻠﺨ�ص :و�راﻋﻰ ﻓ�ﻪ ﻤﺎ ﯿﻠﻲ:
ص.
 اﻟﻤﻼءﻤﺔ ﻤﻊ ﻤﻀﻤون ّاﻟﻨ ّ

اﻟﻌﻼﻤﺔ
ﻤﺠزأة

3×01

اﻟﺘﻠﺨ�ص.
– ﻤراﻋﺎة ﺤﺠم ّ

ﻤﺠﻤوﻋﺔ

03

– ﺴﻼﻤﺔ اﻟّﻠﻐﺔ وﺠودة اﻟﺘّﻌﺒﯿر.
ﺜﺎﻨ�ﺎــ اﻟﺒﻨﺎء اﻟّﻠﻐو ّي 06) :ﻨﻘﺎط(
ً
 .1إ�ﺤﺎء اﻷﻟﻔﺎظ:

اﻟﺘﻀﺤ�ﺎت.
 »ﺘرﻋﻒ« :اﺴﺘﻤرارّ

3×0.25

0.75

 »اﻹﺸراق« :اﻟﺤرّ�ﺔ واﻻﺴﺘﻘﻼل.اﻟﺼﻤود.
 »اﻷوراس« :ﻤﻬد اﻟﺜّورةّ ،اﻟﺸﻤوخ و ّ
 .2اﻹﻋراب:
أ -إﻋراب اﻟﻤﻔردات:

اﻟﻤﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻒ ﻤﻨﻊ ﻤن ظﻬورﻫﺎ اﻟﺘّﻌ ّذر
اﻟﻀ ّﻤﺔ ّ
ــ ﺘﺤ�ﺎ :ﻓﻌﻞ ﻤﻀﺎرع ﻤرﻓوع ،وﻋﻼﻤﺔ رﻓﻌﻪ ّ
واﻟﻔﺎﻋﻞ ﻀﻤﯿر ﻤﺴﺘﺘر ﺘﻘدﯿرﻩ )ﻫﻲ(.
ظﺎﻫرة.
ﺠرﻩ اﻟﻛﺴرة اﻟ ّ
ــ اﻟﻌزﻻء :ﻨﻌت ﻟﻠـ)اﻟﻘرى( ﻤﺠرور ،وﻋﻼﻤﺔ ّ
ب -إﻋراب اﻟﺠﻤﻞ:
ﻤﺤﻞ
ــ )�ﻌﺼﻒ �ﺎﻟّﻠﻬﯿب( :ﺠﻤﻠﺔ ّ
ﻓﻌﻠ�ﺔ ﻓﻲ ّ
ﻤﺤﻞ
ــ ) ّ
ﺘﺴﺢ دم اﻟﺠﻨﯿن( :ﺠﻤﻠﺔ ّ
ﻓﻌﻠ�ﺔ ﻓﻲ ّ
 .3ﻨوع اﻟﺠﻤﻊ ﻓ�ﻤﺎ �ﺄﺘﻲ:

ﺠر ﻨﻌت ﻟـ) ُﺤٍّر(.
ّ
ﻨﺼب ﺤﺎل ﻤن )اﻟﺤﺒﻠﻰ(.

ﻷﻨﻪ ﺠﻤﻊ ﺘﻛﺴﯿر �ﻌد أﻟﻒ ﺘﻛﺴﯿرﻩ ﺤرﻓﺎن )ﻋﻠﻰ وزن
ــ 'ﻤﺠﺎﻤر' :ﺼ�ﻐﺔ ﻤﻨﺘﻬﻰ اﻟﺠﻤوع؛ ّ
"ﻤ ِ
ﻔﺎﻋﻞ"(.
َ

ﻷﻨﻪ ﻋﻠﻰ وزن "أَ ْﻓ َﻌﺎل".
ــ 'أﻨﻔﺎس' :ﺠﻤﻊ ﻗّﻠﺔ ّ
اﻟﺒ�ﺎﻨ�ﺔ:
اﻟﺼور
ّ
 .4ﻨوع ّ
ِ
ﺸ�ﻪ ﻋﺎم اﻟﺜورة اﻟﺠدﯿد )ذكرى اﻟﺜورة(
ﻤكﻨ�ﺔ ،ﺤﯿث ّ
 »�ﻘﺘﺎت ﻤن دم أﻤﻬﺎت اﻷﺒر�ﺎء« :اﺴﺘﻌﺎرة ّودل
اﻟﻤﺸ�ﻪ )اﻟﻀﻤﯿر اﻟﻤﺴﺘﺘر اﻟﻌﺎﺌد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎم ( وﺤذف
�ﺎﻟﺠﻨﯿن ،ﻓذكر
ّ
ّ
اﻟﻤﺸ�ﻪ �ﻪ )اﻟﺠﻨﯿن(ّ ،
ﻋﻠ�ﻪ �ﻼزم ﻤن ﻟوازﻤﻪ وﻫو )�ﻘﺘﺎت ﻤن دم اﻷم(.
�ﻼﻏﺘﻬﺎ :ﺘوﻀ�ﺢ اﺴﺘﻤ ارر�ﺔ اﻟﺜورة �ﻔﻀﻞ ﺘﻀﺤ�ﺎت اﻷﺴرة اﻟﺠزاﺌرّ�ﺔ ،وﺘﺸﺨ�ص ﻫذا اﻟﻤﻌﻨﻰ
ِ
اﻷم ﯿﺘﻐ ّذى ﻤن دﻤﻬﺎ.
ﻓﻲ ﺼورة اﻟﺠﻨﯿن اﻟﻌﺎﻟق ﺒ َرﺤم ّ
 »أﻋداء اﻟﺤ�ﺎة« :كﻨﺎ�ﺔ ﻋن ﻤوﺼوف ،وﻫو اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر.�ﺎﻟدﻟﯿﻞ ﻋﻠ�ﻪ )ﻋداوة اﻟﺤ�ﺎة(.
ﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺼود )اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر(
ﻤﺼﺤو�ﺎ ّ
ً
�ﻼﻏﺘﻬﺎ :اﻟﺘّ ّ
ﺻﻔﺤﺔ  2ﻣﻦ 6
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اﻷول(
ﻋﻨﺎﺼر اﻹﺠﺎ�ﺔ )اﻟﻤوﻀوع ّ
اﻟﺴطر�ن:
 .5ﺘﻘط�ﻊ ّ
ِ ِ
َوﺘَﻌْﻠ ُﻞ ﻤ ْﻨـ ُـﻪ ْﻨ َﻨ ُﺎر أَﻨـْ
0//0/0/ 0//0///
ﻣﺘْﻔﺎﻋﻠﻦ
ُﻣﺘَﻔَﺎﻋﻠﻦ
َ�ْﻘﺘَ ْﺎ ُت ِﻤ ْن َد ِم أُ ْﻤ َﻤ َﻬﺎ
0//0/// 0//0/0/
ُﻣﺘَﻔَﺎﻋﻠﻦ
ﻣﺘْﻔﺎﻋﻠﻦ

ﺎس ْﻟَﻘ َْارْر
َﻓ َ
00//0/0/
ﻣﺘْﻔﺎﻋ ْ
ﻼ ْن
ِت ْﻷَْﺒ ِرَ� ْﺎ ْء
00//0/0/
ﻣﺘﻔﺎﻋ ْ
ﻼ ْن

اﻟﻌﻼﻤﺔ
ﻤﺠزأة
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ﻤﺠﻤوﻋﺔ

01

اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ :ﻣﺘـ َﻔ ِ
ﺎﻋﻠُ ْﻦ )وﻫﻲ أﺳﺎس ﺑﺤﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ(
َُ

ﻘدي 04) :ﻨﻘﺎط(
ﺜﺎﻟ ًﺜﺎــ اﻟ ّﺘﻘﯿ�م اﻟّﻨ ّ
ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘول:

اﻟﺸﻌراء
إن اﻟ�طوﻻت واﻻﻨﺘﺼﺎرات اﻟﺘﻲ ﺤّﻘﻘﻬﺎ اﻟﺠزاﺌر�ون ﺒﺜورﺘﻬم أدﻫﺸت اﻟﻌﺎﻟم ،وأﻟﻬﻤت ّ
 ّاﻟﻌرب.
اﺌر�ﺔ:
 دواﻋﻲ اﻫﺘﻤﺎم ّاﻟﺸﻌراء اﻟﻌرب �ﺎﻟ ّﺜورة اﻟﺠز ّ
ِ
ﻟﻠدول اﻟﻤﺴﺘﻌﻤرة.
• اﻋﺘ�ﺎر اﻟﺜّورة اﻟﺠزاﺌرّ�ﺔ أﻨﺠﺢ ﺜورة وﻗدوة ّ
كﻞ اﻟﻌرب.
• اﻋﺘ�ﺎرﻫﺎ ﺜورة ّ
اﻟﺴﻼم.
• ﺘﻘد�س اﻟﺤرّ�ﺔ و ّ
اﻟﺤق و ّ
اﻹﻨﺴﺎﻨ�ﺔ.
• ِاﺤﺘرام اﻟﻛراﻤﺔ
ّ
ﻤﻼﺤظﺔ� :كﺘﻔﻲ اﻟﻤﺘرﺸﺢ ﺒذكر اﺜﻨﯿن ﻤن دواﻋﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم.

اﻟدواﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﯿدة ﻤن ﺤﯿث ﺘﺼو�ر ﺘﻀﺤ�ﺎت
ص :وﻗد ﺘﺠّﻠت ﻫذﻩ ّ
 اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ �ﺄﻓﻛﺎر اﻟّﻨ ّ"ورؤى ﻤن اﻹﺸر ِ
ﻔﺤﻬﺎ
ﺤرر واﻻﺴﺘﻘﻼل ،واﻟﻌ�ﺎرات ّ
اﻟﺜّّوار ﻤن أﺠﻞ اﻟﺘّ ّ
اق ﺘ ْﺴ ُ
اﻟداّﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟكُ :
ِ
ِ
كﻞ ُﺤ ّر ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر."...
ﻬم
َ
ْ
اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ َﻫ ْون اﻟﻌﺒﯿد ،ﻤن ّ
اﻟ�ﺸﺎﺌرْ ،
ﺘﺴﺘْﻠ ُ

ﺘﻐﻨوا ﺒ�طوﻻت اﻟﺜّورة اﻟﺠزاﺌرّ�ﺔ) :ﺸﻔﯿق اﻟﻛﻤﺎﻟﻲ،
 اﻻﺴﺘﺸﻬﺎد :وﻤن ﺒﯿن ّاﻟﺸﻌراء اﻟﻌرب اﻟذﯿن ّ
ﻤﺤﻤد اﻟﻔﯿﺘوري ...وﻏﯿرﻫم(.
ﻨزار ﻗ�ﺎﻨﻲ ،ﻤﺤﻤود درو�شّ ،
اﻟﺸﻌراء اﻟذﯿن ﻨظﻤوﻫﺎ.
ﻤﻼﺤظﺔ� :ﻤكن
ﻟﻠﻤﺘرﺸﺢ أن ﯿذكر ﻤواﻀ�ﻊ اﻟﻘﺼﺎﺌد اﻟﺘﻲ درﺴﻬﺎ أو ّ
ّ
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ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻟﻤﻮﺿﻮع اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺎدة :اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداﺑﻬﺎ /اﻟﺸﻌﺐ)ة(:آداب وﻓﻠﺴﻔﺔ/ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ2020
ﻋﻨﺎﺼر اﻹﺠﺎ�ﺔ )اﻟﻤوﻀوع اﻟ ّﺜﺎﻨﻲ(
إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣوﺿوع اﻟﺛﺎﻧﻲ:
ّأوﻻ ــ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔكري 10):ﻨﻘﺎط(

 -1اﻟﻤﺤور اﻟرﺌ�ﺴﻲ ﻟﻸدب ﻓﻲ ﻨظر اﻟﻛﺎﺘب :ﻫو اﻹﻨﺴﺎن.
ّ
اﻷدﺒ�ﺔ،
ﻷن اﻹﻨﺴﺎن ﻫو ﻤﺤور اﻟﺤ�ﺎة ﺒﺠﻤ�ﻊ ﻤظﺎﻫرﻫﺎ
اﻟﻌﻠﻤ�ﺔ واﻟﻔكرّ�ﺔ و ّ
اﻟ ّﺘﻌﻠﯿﻞّ :
اﻟﻔﻨّ�ﺔ و ّ
ّ
وﻤﺎ اﻷدب ّإﻻ ﺘﺼو�ر ﻟﺘﻠك اﻟﺤ�ﺎة.
 -2ﯿرى اﻹﻨﺴﺎن ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴرح اﻷدب ﻤﻤ ِّﺜﻼ وﻤ ِ
ﺸﺎﻫًدا ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻨﻔﺴﻪ.
ُ
َُ
اﻟﺴطﺤﻲ اﻟﻤ�ﺎﺸر ﻋن ﻤوﻀوﻋﺎت اﻟﺤ�ﺎة اﻟﺘﻲ �ﻌ�ﺸﻬﺎ
وﺘوﻀ�ﺢ ذﻟكّ :أﻨﻪ ﻻ �كﺘﻔﻲ �ﺎﻟﺘّﻌﺒﯿر ّ
ّ
و� ْﺴِﺒر أﻏوار روﺤﻪ ﻟ�كون إﻨﺘﺎﺠﻪ اﻟﻔﻨﻲ ﻤرآة ﺘﻌكس اﻷﺤﺎﺴ�س
ٕواّﻨﻤﺎ �ﻐوص ﻓﻲ دواﺨﻞ ﻨﻔﺴﻪ َ
ّ
اﻟﻤﺸﺘركﺔ ﺒﯿن اﻟﻤﺒدع واﻟﻤﺘﻠﻘﻲ�) .ﺴﻤﻊ ﻨ�ﻀﺎت ﻗﻠ�ﻪ ﻓﻲ ﻨ�ﻀﺎت ﺴواﻩ ،و�ﻠﻤس أﺸواق روﺤﻪ
ﻓﻲ أﺸواق روح ﻏﯿرﻩ ،و�ﺸﻌر �ﺄوﺠﺎع ﺠﺴﻤﻪ ﻓﻲ أوﺠﺎع ﺠﺴم إﻨﺴﺎن ﻤﺜﻠﻪ(.

ﺨص ﺒﻬﺎ اﻷدب :ﻫﻲ ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻌﺒﯿر ﻋن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻟﺤ�ﺎة وكﺸﻒ اﻟﻐﺎﻤض
ّ -3
اﻟﻤز�ﺔ اﻟﺘﻲ ّ

اﻟﺴﻠب إﻟﻰ اﻹﯿﺠﺎب.
ﻤﻨﻬﺎ واﻟﻐوص ﻓﻲ أﺤﺎﺴ�س ّ
اﻟﻨﻔوس ،وﺘﻐﯿﯿر أﺤواﻟﻬﺎ ﻤن ّ
صُ » :ر ّب ﻗﺼﯿدة أﺜﺎرت ﻓ�ﻪ ﻋﺎﺼﻔﺔ ﻤن اﻟﻌواطﻒ ،وﻤﻘﺎﻟﺔ
ــ ّ
اﻟدﻋم �ﻌ�ﺎرات ﻤن اﻟّﻨ ّ

ﺘﻔﺠرت ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﯿﻨﺎﺒ�ﻊ ﻤن اﻟﻘوى اﻟﻛﺎﻤﻨﺔ ،أو كﻠﻤﺔ رﻓﻌت ﻋن ﻋﯿﻨ�ﻪ ﻨﻘﺎ�ﺎ كﺜ�ﻔﺎ ،أو
ّ
روا�ﺔ ﻗﻠﺒت إﻟﺤﺎدﻩ إﻟﻰ إ�ﻤﺎن و�ﺄﺴﻪ إﻟﻰ رﺠﺎء وﺨﻤوﻟﻪ إﻟﻰ ﻋز�ﻤﺔ ورذﯿﻠﺘﻪ إﻟﻰ ﻓﻀﯿﻠﺔ«.

 -4ﺸرح ﻗول اﻟﻛﺎﺘب :ﺸرف اﻷدﯿب ّأﻨﻪ �ﻌرف كﯿﻒ ﯿﺠﻌﻞ ﻤن ذاﺘﻪ ﻤرآة ﯿرى ﺒﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟم
ﺠد ﻓ�ﻪ ﺼورًة ﻤن ﻨﻔﺴﻪ ،و�ﻬذا ﺘﺘﺤّﻘق
ﻏﯿرﻩ َو َ
ﻓﯿﺘﺄﻤﻠﻪ و�ﺴﺘﻛﺸﻒ ﻤكﻨوﻨﺎﺘﻪ ،ﺤﺘّﻰ إذا ﻗرأﻩ ُ
ّ

اﻟوظ�ﻔﺔ اﻟﺤّﻘﺔ ﻟﻸدب.
اﻟﻤﺘرﺸﺢ �ﺸرط أن �كون
وﺠﯿﻬﺎ.
ﻤﻼﺤظﺔُ :ﯿ َﺘرك اﻟ ّﺘﻌﻠﯿق ﻻﺠﺘﻬﺎد
ّ
ً
ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻹﺒداع ﺘﻨطﻠق ﻤن اﻷدﯿب ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ
أن
ص إﻟﻰّ :
ﺘوﺼﻞ اﻟﻛﺎﺘب ﻓﻲ ﻨﻬﺎ�ﺔ اﻟّﻨ ّ
ّ
ّ -5

وﺘﺄﻤﻠﻪ
ؤﺘﻤن ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻠ�ﻐﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻟﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ّ
ﺘﻠﺨص ﻓﻬﻤﻪ ّ
ﻏﯿرﻩ؛ ﻓﺎﻷدب رﺴﺎﻟﺔ ﻫو ُﻤ َ
اﻟﻨﻔوس واﻟﻌﻘول ﻟﻠﺘّﺄﺜﯿر ﻓﯿﻬﺎ .وﻫذا ﻤﺎ أﺸﺎر إﻟ�ﻪ
ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻟﺤ�ﺎة واﻟﺘﻲ ﯿرﺴﻠﻬﺎ إﻟﻰ ّ
اﻟﻛﺎﺘب ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻷﺨﯿرة ،ﻓﺎﻷدب ﻻ �ﻤكن أن �كون إﻻّ رﺴوًﻻ ﺒﯿن ﻨﻔس اﻟﻛﺎﺘب وﻨﻔس

وﻟ�ﻪ.
َﻤن �ﻘ أر ﻟﻪ ،واﻷدﯿب
ﯿزود رﺴوﻟﻪ ﻤن ﻗﻠ�ﻪ ّ
ّ
اﻟﺤق ﻫو ﻤن ّ
رأي اﻟﻤﺘرﺸﺢُ :ﯿ َﺘر ُك ﻻﺠﺘﻬﺎدﻩ �ﺸرط أن �كون
وﺠﯿﻬﺎ.
ً

ﺎﻨ�ﺔ ﻋﻨد
اﻟ ّﺘﻌﻠﯿﻞ :ﯿﺠب أن �ﻀﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺴ�ﺎن ّ
أن رأي اﻟﻛﺎﺘب ﺘﺠﺴﯿد ﻟﻤﻔﻬوم اﻟّﻨزﻋﺔ اﻹﻨﺴ ّ
اﻹﺒداﻋ�ﺔ.
اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ
وﻤﺎﻨﺴ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘرى اﻹﻨﺴﺎن ﻤﺤور
اﻟر
ّ
اﻟﻤدرﺴﺔ ّ
ّ
ّ
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ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻟﻤﻮﺿﻮع اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺎدة :اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداﺑﻬﺎ /اﻟﺸﻌﺐ)ة(:آداب وﻓﻠﺴﻔﺔ/ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ2020
ﻋﻨﺎﺼر اﻹﺠﺎ�ﺔ )اﻟﻤوﻀوع اﻟ ّﺜﺎﻨﻲ(

اﻟﻌﻼﻤﺔ
ﻤﺠزأة

ﻤﺠﻤوﻋﺔ

 -6اﻟّﺘﻠﺨ�ص :و�راﻋﻰ ﻓ�ﻪ ﻤﺎ ﯿﻠﻲ:
ص.
 اﻟﻤﻼءﻤﺔ ﻤﻊ ﻤﻀﻤون ّاﻟﻨ ّ
اﻟﺘﻠﺨ�ص.
– ﻤراﻋﺎة ﺤﺠم ّ

3×01

03

– ﺴﻼﻤﺔ اﻟّﻠﻐﺔ وﺠودة اﻟﺘّﻌﺒﯿر.
ﻤﻘﺘرح ﻟﻼﺴﺘﺌﻨﺎس:

�ﺼور
»اﻹﻨﺴﺎن ﻤﺤور اﻷدب واﻟﻘطب اﻟذي ﺘدور ﺤوﻟﻪ ﻤﺠﺎﻻت اﻟﺤ�ﺎة ﺠﻤ�ﻌﻬﺎ؛ ﻓﻬو كﺎﻟﻤﺴرح ّ
روﺤﻪ ِ
ﺤ�ﺎة اﻹﻨﺴﺎن �كﻞ ﺘﻔﺎﺼﯿﻠﻬﺎ .وﺘﻛﻤن وظ�ﻔﺔ اﻷدﯿب اﻟﺤّﻘﺔ ﻓﻲ أن ﯿﻨطﻠق ﻤن ِ
وﻨﻔﺴﻪ
ّ
ِ
ﺸﻌرﻩ وﻨﺜرﻩ ﻋن ِ
ﻟ�ﻌﺒر ﻓﻲ ﺜﻨﺎ�ﺎ ِ
ﻨﻔس اﻟﻤﺘﻠّﻘﻲ و�ﺤﻤﻞ آﻻﻤﻪ وأﺤﻼﻤﻪ اﻟﺘﻲ ﻋﺠز ﻋن
واﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺘﻪّ ،
اﻟﺘّﻌﺒﯿر ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ .وﻟﻬذا كﺎن اﻷدب رﺴوًﻻ ﺒﯿن اﻷدﯿب وﻤن �ﻘ أر ﻟﻪ«.

ﺜﺎﻨ�ﺎــ اﻟﺒﻨﺎء اﻟّﻠﻐوي 06):ﻨﻘﺎط(
ً
 -1اﻟﺤﻘﻞ اﻟذي ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻟ�ﻪ اﻷﻟﻔﺎظ )ﻋواطﻒ ،ﻗﺼﯿدة ،أﻓكﺎر ،روا�ﺔ( ﻫو» :اﻷدب«

0.5

0.5

 -2اﻹﻋراب:

أ -اﻟﻤﻔردات:

ظﺎﻫرة ﻋﻠﻰ آﺨرﻩ.
ــ �ﺎﺤ ًﺜﺎ :ﺤﺎل ﻤﻨﺼوب ،وﻋﻼﻤﺔ ﻨﺼ�ﻪ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟ ّ

2×0.5

ﻤﺤﻞ ﻟﻪ ﻤن اﻹﻋراب.
ــ إذن :ﺤرف ﺠواب وﺠزاء
اﻟﺴكون ﻻ ّ
ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ّ
ّ
ب -إﻋراب اﻟﺠﻤﻞ:

ﻤﺤﻞ ﻟﻬﺎ ﻤن اﻹﻋراب.
ــ )ﺘﺘﻘّﻠب ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤﺸﺎﻫد اﻟﺤ�ﺎة( :ﺠﻤﻠﺔ ّ
ﻓﻌﻠ�ﺔ ﺼﻠﺔ اﻟﻤوﺼول ﻻ ّ
"أن".
ﻓﻌﻠ�ﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻞ رﻓﻊ ﺨﺒر ّ
ــ )�ﺸﺎطر اﻟﻌﺎﻟم اﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺘﻪ( :ﺠﻤﻠﺔ ّ

ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻹﺒداع اﻷدﺒﻲ.
 -3ﻋﺎﺌد ﻀﻤﯿر اﻟﻐﺎﺌب ﻓﻲ اﻟﻨّص ﻫو »اﻹﻨﺴﺎن«؛ إذ ﻫو ﻤﺤور ّ
ّ
اﻟرﺌ�س
ص :ﺴﺎﻫم ﺘﻛ اررﻩ ﻓﻲ اﺘّﺴﺎق ﻓﻘرات ّ
ــ دورﻩ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻟّﻨ ّ
ص ور�طﻬﺎ �ﺎﻟﻤوﻀوع ّ
اﻟﻨ ّ
اﻟذي ﻫو» :وظ�ﻔﺔ اﻷدب«.
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ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻟﻤﻮﺿﻮع اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺎدة :اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداﺑﻬﺎ /اﻟﺸﻌﺐ)ة(:آداب وﻓﻠﺴﻔﺔ/ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ2020
ﻋﻨﺎﺼر اﻹﺠﺎ�ﺔ )اﻟﻤوﻀوع اﻟ ّﺜﺎﻨﻲ(
ﺒ�ﺎﻨﯿﺘﺎن:
 -4اﻟﺼورﺘﺎن اﻟ ّ

اﻟﻌﻼﻤﺔ

ﻤﺠزأة

 )ﻤن اﻷﻗﻤﺎط ﺤﺘﻰ اﻷﻛﻔﺎن( :كﻨﺎ�ﺔ ﻋن ﻋﻤر اﻹﻨﺴﺎن ﻤن ّأوﻟﻪ)اﻟﻤ�ﻼد( ﺤﺘﻰ آﺨرﻩ)اﻟوﻓﺎة(.ﺴر �ﻼﻏﺘﻬﺎُ :ﺸ ُﻤول اﻟﻤﻘﺼود )ﻋﻤر اﻹﻨﺴﺎن ﻤن ّأوﻟﻪ ﺤﺘﻰ آﺨرﻩ(
اﻟﺤﺴﻲ 3×0.25
ﻤﺼﺤو�ﺎ ّ
ّ
ً
�ﺎﻟدﻟﯿﻞ ّ
ﻋﻠ�ﻪ )ﻤن اﻷﻗﻤﺎط ﺤﺘﻰ اﻷﻛﻔﺎن(.
ﺠزﺌ�ﺔ ﻤﺜﻞ) :اﻷﻗﻤﺎط( كﻨﺎ�ﺔ ﻋن ّأول اﻟﻌﻤر،
كﻞ إﺠﺎ�ﺔ ﺼﺤ�ﺤﺔ وﻟو كﺎﻨت ّ
ﻤﻼﺤظﺔُ :ﺘﻘﺒﻞ ّ
وﻤﺜﻞ) :اﻷﻛﻔﺎن( كﻨﺎ�ﺔ ﻋن آﺨرﻩ.
اﺸﺘق ﻤن
)ﺘﻠ�س ُ
ُ
�ﺤ�ﺔ؛ ﺤﯿث ّ
رداء( :اﺴﺘﻌﺎرة ﺘﺼر ّ
ﺸ�ﻪ ﺘﺄﺜّر اﻷﻓكﺎر ِﺒُﻠ ْ�س ا ّﻟرداء ،و ّ
أﻓﻛﺎرﻩ ً
ﱡ
�ﺤ�ﺔ.
اﻟﻠ�س اﻟﻔﻌﻞ "ﺘﻠ�س" ﻋﻠﻰ ﺴﺒﯿﻞ اﻻﺴﺘﻌﺎرة اﻟﺘّﺼر ّ
3×0.25
اﻟرداء(
أﻓﺎدت ﺘﺸﺨ�ص
ﺴر �ﻼﻏﺘﻬﺎ :و َ
ّ
اﻟﻤﻌﻨوي )ﺘﺄﺜّر اﻷﻓكﺎر( ﻓﻲ ﺼورة ﻤﺤﺴوﺴﺔ )ُﻟ ْ� ُس ّ
ّ
ﺒداﻋﻲ ﺘﻘر��ﻪ إﻟﻰ اﻷﻓﻬﺎم.
ﺸ�ﻪ اﻷﻓﻛﺎر �ﺎﻹﻨﺴﺎن وﺤذف
ﻤﻼﺤظﺔُ :ﺘﻘﺒﻞ ً
ﻤكﻨ�ﺔ؛ ﺤﯿث ّ
أ�ﻀﺎ اﻹﺠﺎ�ﺔ اﻵﺘ�ﺔ :اﺴﺘﻌﺎرة ّ
اﻟﻤﺸ�ﻪ �ﻪ وكّﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﺒ�ﻌض ﻟوازﻤﻪ وﻫﻲ )ﺘﻠ�س ،رداء(.
ّ
اﻟرﺠﺎء(،
ﻀﺎد ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻟ ّ
 -5ﯿﺘﻤﺜّﻞ اﻟ ّﺘ ّ
ط�ﺎﻗﺎت ﻤﻨﻬﺎ) :اﻹﻟﺤﺎد≠ اﻹ�ﻤﺎن() ،اﻟ�ﺄس≠ ّ
)اﻟرذﯿﻠﺔ≠ اﻟﻔﻀﯿﻠﺔ() ،اﻟﺨﻤول≠ اﻟﻌز�ﻤﺔ(.
ّ
أي
ﺴﻠﺒ�ﺔ إﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ
ّ
وظ�ﻔﺘﻪ :اﻹﻗﻨﺎع �ﻘدرة اﻷدب ﻋﻠﻰ ﺘﻐﯿﯿر واﻗﻊ اﻹﻨﺴﺎن ﻤن ﺤﺎﻟﺔ ّ
إﯿﺠﺎﺒ�ﺔْ ،

ﻨﻔﺴ�ﺔ اﻟﻘﺎرئ.
وﻗوة ﺘﺄﺜﯿرﻩ ﻓﻲ ّ
إﺒراز ّ
أﻫﻤ�ﺔ اﻷدب ّ
ﺜﺎﻟ ًﺜﺎ ــ اﻟ ّﺘﻘﯿ�م اﻟّﻨﻘدي 04):ﻨﻘﺎط(
�ﻌﺒر ﻋن اﻟﺤ�ﺎة ﻤن ﺨﻼل ذات اﻹﻨﺴﺎن
ﺸرح اﻟﻘول :اﻷدب
اﻟﺤﻘ�ﻘﻲ ﻋﻨد اﻟروﻤﻨﺴﯿﯿن ﻫو اﻟذي ّ
ّ
ﻤﺘﺤررة ﻤن اﻷﺸكﺎل اﻟﺘّﻘﻠﯿد�ﺔ اﻟﻤﺄﻟوﻓﺔ.
إﺒداﻋ�ﺔ
�طر�ﻘﺔ
ّ
ّ
�ك�ﺔ،
اﻟﻘﻠﻤ�ﺔ
اﻟرا�طﺔ
أدﺒ�ﺔ ﺘدﻋو إﻟﻰ اﻟﺘّﺠدﯿد واﻟﺜورة ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻼﺴ ّ
ﺠﻤﻌ�ﺔ ّ
ّ
ّ
اﻟ ّﺘﻌر�ﻒ �ﺎﻟﻤدرﺴﺔّ :
اﻟروﻤﺎﻨﺴﻲ.
أﺴﺴﻬﺎ ﻋﺎم 1920م ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤن أد�ﺎء اﻟﻤﻬﺠر ﻤن ذوي اﻻﺘّﺠﺎﻩ ّ
ّ
أﻫم ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ:
ّ
 اﻟﺘّﺄﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺤ�ﺎة وأﺴرار اﻟوﺠود.اﻹﻨﺴﺎﻨ�ﺔ.
 اﻟﺘّﻌﺒﯿر ﻋن اﻟ ّذاتّ
اﻟرﻤز ﻓﻲ اﻟﺘّﻌﺒﯿر.
 اﻻﺘّﺠﺎﻩ إﻟﻰ ّﺒ�ﻌ�ﺔ.
ظواﻫر اﻟ ّ
 ﺘوظﯿﻒ اﻟ ّط ّ
�ﺎﻟﺸﻌر اﻟﻐﻨﺎﺌﻲ.
 اﻻﻫﺘﻤﺎم ّّ
اﻟﻤﺘرﺸﺢ ﺒذكر ﺨﺼ�ﺼﺘﯿن اﺜﻨﺘﯿن.
ﻤﻼﺤظﺔ� :كﺘﻔﻲ
ّ
أﺸﻬر أﻋﻼﻤﻬﺎ:
ﺠﺒران ﺨﻠﯿﻞ ﺠﺒران ،ﻤﯿﺨﺎﺌﯿﻞ ﻨﻌ�ﻤﺔ ،إﯿﻠ�ﺎ أﺒو ﻤﺎﻀﻲ ،ﻨﺴﯿب ﻋر�ﻀﺔ ،رﺸﯿد أﯿوب...
اﻟﻤﺘرﺸﺢ ﺒذكر ﺜﻼﺜﺔ أﻋﻼم.
ﻤﻼﺤظﺔ� :كﺘﻔﻲ
ّ
ﺻﻔﺤﺔ  6ﻣﻦ 6
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني لالمتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :آداب وفلسفة
اختبار في مادة :الفلسفة

دورة2020 :
المـدة 40 :سا و 04د

عالج موضوعا واحدا على الخيار
الموضوع األول:
هل تستند األخالق في مرجعيتها إلى المجتمع فقط ؟
الموضوع الثاني:
الصور في حالة اإلدراك تابعة لمجموعة من العوامل الموضوعية ".
يقول بول غيومّ " :
دافع عن هذه األطروحة.
الموضوع الثالث :النص

أي شيء نفسي دون أن يكون شعورياً
« ...ويرى معظم ّ
الناس الذين تعّلموا شيئاً من الفلسفة ّ
أن فكرة وجود ّ
تصورها على اإلطالق ،بل ّإنها تبدو لهم أم اًر محاالً وغير مقبول أصالً من الناحية
أيضاً ّإنما هي فكرة ال يمكن ُ
أعتقد أ ّن ذلك يرجع فقط إلى أّنهم لم يدرسوا مطلقاً الظواهر المناسبة الخاصة بالتنويم المغناطيسي
المنطقية .واّني
ُ
أن علم النفس الذي
واألحالم ،وهي ظواهر تستوجب هذه النتيجة ،بصرف النظر عن داللتها المرضية .وهكذا نرى ّ
يقتصر على دراسة الشعور ال يستطيع حل مشكلتي األحالم والتنويم المغناطيسي.

ولفظ « شعوري » ،من جهة أولى ،إّنما هو لفظ وصفي بحت يعتمد على إدراك حسي ذي طابع مباشر ويقيني

أن العنصر النفسي (كالفكرة مثال) ال يكون شعوريا دائما .بل تمتاز حالة الشعور
وتبي ُن الخبرةُ ،من جهة ثانيةّ ،
جداًّ .
تظل شعوري ًة في اللحظة التالية مع
على العكسّ ،
بأنها تستمر لفترة قصيرة جداً .فالفكرة التي تكون شعورية اآلن ال ّ
أما عن حالة الفكرة في الفترة الواقعة
ّأنها تستطيع أن تصبح شعوري ًة مرة ثانية تحت شروط معينة من السهل توفرهاّ .
إن الفكرة كانت « كامنة » ،ونعني بذلك ّأنها )تستطيع
بين هاتين الحالتين فلسنا نعرف شيئاً .ونستطيع أن نقول ّ
فإن وصفنا يكون أيضا صحيحا.»....
أن تصبح شعورية) في أي وقت .واذا قلنا ّإنها كانت )الشعورية( ّ

سيجموند فرويد من كتاب :األنا والهو ص 52-52
ترجمة :الدكتور محمد عثمان نجاتي.
منتدى مكتبة اإلسكندرية
دار الشروق

المطلوب :اكتب مقالة فلسفية تعالج فيها مضمون النص.
صفحة  1من 1
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طرح اﻟﻤﺸكﻠﺔ

اﻟﻤﺤطﺎت

ﻋﻨﺎﺼر اﻹﺠﺎ�ﺔ )اﻟﻤوﻀوع اﻷول :ﻫﻞ ﺘﺴﺘﻨد اﻷﺨﻼق ﻓﻲ ﻤرﺠﻌﯿﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻘط؟(
�ﻌد ﻤ�ﺤث اﻷﺨﻼق ﻋﺎﻤﺔ وﻤﺸكﻠﺔ أﺴﺎس اﻟﻘ�ﻤﺔ اﻷﺨﻼﻗ�ﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤن اﻟﻘﻀﺎ�ﺎ اﻟﻔﻠﺴﻔ�ﺔ اﻟﺘﻲ أﺜﺎرت
اﻟﻤدﺨﻞّ :
ﺠدﻻ ﻓﻠﺴﻔ�ﺎ ﺘﻌددت ﻓ�ﻪ اﻟﻤواﻗﻒ واﻟﻤذاﻫب.
اﻟﻌﻨﺎد :اﺨﺘﻼف اﻟﻔﻼﺴﻔﺔ واﻟﻤﻔكر�ن ﺤول اﻷﺴﺎس اﻟذي ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠ�ﻪ اﻟﻘ�ﻤﺔ اﻷﺨﻼﻗ�ﺔ و ﻤرﺠﻌﯿﺘﻬﺎ ،ﻓﻬﻨﺎك ﻤن

ﯿرّدﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻫﻨﺎك ﻤن ﯿرّدﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻘﻞ.
اﻟﻤﺸكﻠﺔ :ﻫﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫو اﻟﻤﺼدر اﻟوﺤﯿد ﻟﻠﻘ�م اﻷﺨﻼﻗ�ﺔ؟

أ -اﻷطروﺤﺔ :ﺘﺴﺘﻨد اﻟﻘ�م اﻷﺨﻼﻗ�ﺔ ﻓﻲ ﻤرﺠﻌﯿﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻘط " إﻤﯿﻞ دوركﺎ�م ،ﻟﻔﻲ ﺒر�ر ﻫﺎﻟﻔﺎﻛس"....

اﻟﻌﻼﻤﺔ
ﻤﺠزأة

ﻤﺠﻤوﻋﺔ

01.5

01.5
04

01
01

اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ :ﻻ ﯿﺘﺤﻘق وﺠود اﻟﻔرد إﻻ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

اﻟﺤﺠﺞ - :طﺒ�ﻌﺔ اﻟﻔرد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﺘﻔرض ﻋﻠ�ﻪ اﻻﻤﺘﺜﺎل ﻟﻘ�م وﻤ�ﺎدئ وﻗواﻨﯿن ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ،ﻓﺎﻟﺨﯿر ﻤﺎ أﻤر �ﻪ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺸر ﻤﺎ ﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ.

 اﻟﻘ�م اﻷﺨﻼﻗ�ﺔ ظواﻫر اﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﻤوﻀوﻋ�ﺔ إﻟزاﻤ�ﺔ ﺘﺘﺴم �ﺎﻹﻛراﻩ ،ﺼﺎدرة ﻋن اﻟﻀﻤﯿر اﻟﺠﻤﻌﻲ اﻟذي �ﺴﻤوﻋن اﻟﻀﻤﯿر اﻟﻔردي" .ﻟ�ﺴت ﻫﻨﺎك ﺴوى ﻗوة واﺤدة ﺘﺴﺘط�ﻊ أن ﺘﻀﻊ ﻗواﻨﯿن ﻟﻠﻨﺎس ﻫﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ" .دوركﺎﯿ�م

ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺤﻞ اﻟﻤﺸكﻠﺔ

 -اﻻﺴﺘﺌﻨﺎس �ﺄﻗوال وأﻤﺜﻠﺔ.

1.5

04

1.5

 اﻟﻨﻘد :رﻏم أﻫﻤ�ﺔ اﻟطرح اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ إﻻ أن اﻹﻗرار ﺒﺨﻀوع اﻟﻔرد ﻟﻘ�م اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ �ﺎﻟﻤطﻠق ﻫو إﻨكﺎر ﻹرادﺘﻪوﻗدراﺘﻪ ،وﻫذا ﻤﺎ �ﺴﺘدﻋﻲ اﻟﻘول أن ﻟﻠﻘ�ﻤﺔ اﻷﺨﻼﻗ�ﺔ أﺴس أﺨرى.

ب -ﻨﻘ�ض اﻷطروﺤﺔ - :ﺘﺴﺘﻨد اﻟﻘ�م اﻷﺨﻼﻗ�ﺔ ﻓﻲ ﻤرﺠﻌﯿﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻘﻞ " إ�ﻤﺎﻨو�ﻞ كﺎﻨط."....
اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ -:اﻟﻌﻘﻞ ﻤﺼدر اﻟﻤﻌرﻓﺔ وأﺴﺎس اﻟﺘﻤﯿﯿز ﺒﯿن اﻟﺨﯿر و اﻟﺸر.

اﻟﺤﺠﺞ - :اﻟﺤر�ﺔ ﺸرط ﺘﺄﺴ�س اﻷﺨﻼق و�دوﻨﻬﺎ ﻻ �ﺼ�ﺢ اﻟواﺠب أﺨﻼﻗ�ﺎ) .اﻟواﺠب ﻤن أﺠﻞ اﻟواﺠب(.

01
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 -اﻟواﺠب اﻷﺨﻼﻗﻲ أﻤر ﻗطﻌﻲ "إﻟزام ذاﺘﻲ ﻨﻔرﻀﻪ ﻋﻠﻰ اﻨﻔﺴﻨﺎ �ﻤﺤض إرادﺘﻨﺎ".

اﻻﺴﺘﺌﻨﺎس �ﺄﻗوال وأﻤﺜﻠﺔ وﻤواﻗﻒ " أﻓﻼطون ،اﻟﻤﻌﺘزﻟﺔ ،د�كﺎرت."...

اﻟﻨﻘد :ﻻ �ﻤكن إﻨكﺎر دور اﻟﻌﻘﻞ ﻓﻲ ﺘﺄﺴ�س اﻟﻘ�م اﻷﺨﻼﻗ�ﺔ ،إﻻ أن اﻷﺨﻼق اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻞ ﻤﺜﺎﻟ�ﺔ

04
1.5

ﻤﺘﻌﺎﻟ�ﺔ� ،ﻌﯿدة ﻋن اﻟطﺒ�ﻌﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨ�ﺔ )ﻓﻲ اﻟﻌﺎطﻔﺔ ﻤﺎ ﯿدﻋو إﻟﻰ اﻟﺨﯿر(.

ج-اﻟﺘركﯿب - :إﻟﻰ ﺠﺎﻨب اﻷﺴﺎس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ ﻫﻨﺎك أﺴس أﺨرى ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻷﺨﻼق )اﻟدﯿن،
اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ.(...

1.5
1.5

 اﻻﺴﺘﺌﻨﺎس �ﺄﻗوال وأﻤﺜﻠﺔ.ﺤﻞ اﻟﻤﺸكﻠﺔ

01

 اﻟوﺼول إﻟﻰ اﺘﺨﺎذ ﻤوﻗﻒ واﻀﺢ ﻤن اﻟﻤﺸكﻠﺔ اﻟﻤطروﺤﺔ. -ﻤدى ﺘﻨﺎﺴق اﻟﺤﻞ ﻤﻊ ﻤﻨطق اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ.

اﻟﻤﺠﻤوع
ﻤﻼﺤظﺎت� - :ﻤكن ﻟﻠﻤﺘرﺸﺢ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ أطروﺤﺔ اﻟﻨزﻋﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ �ﺄي أطروﺤﺔ أﺨرى ﻤﻊ ﻀرورة اﻻﻟﺘزام �ﻤﻨطق طر�ﻘﺔ اﻟﺠدل.
 -ﺘﻨﻘص ر�ﻊ ﻨﻘطﺔ ﻋن كﻞ ﺨطﺄ ﻟﻐوي ،وﻻ �ﺤﺎﺴب اﻟﻤﺘرﺸﺢ ﻋﻠﻰ أﻛﺜر ﻤن ﺜﻤﺎﻨ�ﺔ أﺨطﺎء 02) .ن(

 -اﻟﺤرص ﻋﻠﻰ ﺘﺜﻤﯿن اﻹﺠﺎ�ﺎت اﻟﻤﺘﻤﯿزة وﺘﺼﺤ�ﺤﻬﺎ ﺒﺘﻛﻠﯿﻒ أﺴﺎﺘذة ذوي ﺨﺒرة وكﻔﺎءة.

ﺻﻔﺤﺔ  1ﻣﻦ 3
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ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻟﻤﻮﺿﻮع اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺎدة :اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ /اﻟﺸﻌﺐ)ة( :آداب وﻓﻠﺴﻔﺔ /ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ 2020
ﻋﻨﺎﺼر اﻹﺠﺎ�ﺔ )اﻟﻤوﻀوع اﻟﺜﺎﻨﻲ(:

طرح اﻟﻤﺸكﻠﺔ

اﻟﻤﺤطﺎت

اﻟﺼور ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻹدراك ﺘﺎ�ﻌﺔ ﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻌواﻤﻞ اﻟﻤوﻀوﻋ�ﺔ«
�ﻘول :ﺒول ﻏﯿومّ » :
داﻓﻊ ﻋن ﻫذﻩ اﻷطروﺤﺔ.اﻟﻔكرة اﻟﺸﺎﺌﻌﺔ - :إدراﻛﻨﺎ ﻟﻸﺸ�ﺎء ﯿﺨﻀﻊ ﻟﻌواﻤﻞ ذاﺘ�ﺔ.
اﻟﻨﻘ�ض - :إدراﻛﻨﺎ ﻟﻸﺸ�ﺎء ﯿﺨﻀﻊ ﻟﻌواﻤﻞ ﻤوﻀوﻋ�ﺔ.

اﻟﻌﻼﻤﺔ
ﻤﺠزأة ﻤﺠﻤوﻋﺔ
01

01.5

اﻟﻤﺸكﻠﺔ :إذا ﺴﻠﻤﻨﺎ �ﺼﺤﺔ ﻫذﻩ اﻷطروﺤﺔ ﻓكﯿﻒ �ﻤكن ﻟﻨﺎ اﻟدﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ واﻷﺨذ ﺒﻬﺎ؟

01.5

اﻟﻤدرك.
أ -ﻋرض ﻤﻨطق اﻷطروﺤﺔّ - :
إن إدراﻛﻨﺎ ﻟﻸﺸ�ﺎء ﻋﻤﻠ�ﺔ ﻤوﻀوﻋ�ﺔ ﻤﺤﻀﺔ ﺘﺘﻌﻠق �ﺎﻟﻤوﻀوع ُ
)ﻤدرﺴﺔ اﻟﺠﺸﺘﺎﻟط(

01.5

اﻟﺤﺠﺞ - :ﻨدرك اﻷﺸ�ﺎء كﺼور ووﺤدات كﻠ�ﺔ وﻓق ﻗواﻨﯿن اﻻﻨﺘظﺎم )اﻟﺸكﻞ واﻷرﻀ�ﺔ ،اﻟﺘﺸﺎ�ﻪ ،اﻟﺘﻘﺎرب

01.5

04

ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺤﻞ اﻟﻤﺸكﻠﺔ

اﻹﻏﻼق. (....
اﻟﻤدرك ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﺤدد طﺒ�ﻌﺔ إدراﻛﻨﺎ ﻟﻪ.
 طﺒ�ﻌﺔ اﻟﺸﻲء ُاﻻﺴﺘﺌﻨﺎس �ﺎﻷﻤﺜﻠﺔ واﻷﻗوال و�ﻌض اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﻠﻤ�ﺔ.

01

ب-ﻋرض ﻤﻨطق اﻟﺨﺼوم وﻨﻘدﻫم :ﻟﻸطروﺤﺔ ﺨﺼوم وﻫم أﻨﺼﺎر اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻟﻛﻼﺴ�كﻲ " ﻤﺜﻞ د�كﺎرت ،أﻵن

01

اﻟﻤ ِ
دركﺔ وﻓﺎﻋﻠ�ﺎﺘﻬﺎ
�ﺎركﻠﻲ ،كﺎﻨط "...ﺤﯿث �ﻘررون أن اﻹدراك ﯿﺘوﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻋواﻤﻞ ذاﺘ�ﺔ ﺘﺘﻌﻠق �ﺎﻟذات ُ
واﺴﺘﻌداداﺘﻬﺎ وأﺤواﻟﻬﺎ.

04

01.5

اﻟﻨﻘد - :ﺤﺼر اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ اﻹدراﻛ�ﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻠ�ﺎت اﻟذات ور�طﻬﺎ �ﻌواﻤﻠﻬﺎ ،ﯿﺠﻌﻞ ﻤﻌرﻓﺘﻨﺎ �ﺎﻷﺸ�ﺎء ﺘﺨﺘﻠﻒ

04

ﻤن ﺸﺨص إﻟﻰ آﺨر.

 -إن ﺘﺠﺎﻫﻞ أﻫﻤ�ﺔ اﻟﻌواﻤﻞ اﻟﻤوﻀوﻋ�ﺔ ﯿوﺤﻲ كﺄن وﺠود اﻷﺸ�ﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم دون ﻗواﻨﯿن واﻨﺘظﺎم.

اﻟﻤدركﺔ ﻻ ﺘﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻤﻌط�ﺎت اﻟﺤﺴ�ﺔ ﺒﻞ ﻫﻲ ﻤﺤﺎﯿﺜﺔ ﻟﻬﺎ وﻤﻌطﺎة ﻟﻬﺎ ﻓﻲ آن واﺤد.
اﻟﺼور ُ
ّ
ج -اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻷطروﺤﺔ �ﺤﺠﺞ ﺸﺨﺼ�ﺔ - :أي ﺤﺠﺔ ﻤؤﺴﺴﺔ ﯿﻬﺘدي إﻟﯿﻬﺎ اﻟﻤﺘرﺸﺢ.
اﻻﺴﺘﺌﻨﺎس �ﻤواﻗﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﻔﻼﺴﻔﺔ.

ﺤﻞ اﻟﻤﺸكﻠﺔ

ﺘوظﯿﻒ أﻗوال وأﻤﺜﻠﺔ.

01.5
01.5
01.5

04

01

 اﻟﺘﺄﻛﯿد ﻋﻠﻰ ﻤﺸروﻋ�ﺔ اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻷطروﺤﺔ واﻷﺨذ ﺒﻬﺎ. -ﺘﻨﺎﺴق اﻟﺤﻞ ﻤﻊ ﻤﻨطق اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ.

اﻟﻤﺠﻤوع

ﻤﻼﺤظﺎت - :ﺘﻨﻘص ر�ﻊ ﻨﻘطﺔ ﻋن كﻞ ﺨطﺄ ﻟﻐوي ،وﻻ �ﺤﺎﺴب اﻟﻤﺘرﺸﺢ ﻋﻠﻰ أﻛﺜر ﻤن ﺜﻤﺎﻨ�ﺔ أﺨطﺎء 02) .ن(
 -اﻟﺤرص ﻋﻠﻰ ﺘﺜﻤﯿن اﻹﺠﺎ�ﺎت اﻟﻤﺘﻤﯿزة وﺘﺼﺤ�ﺤﻬﺎ ﺒﺘﻛﻠﯿﻒ أﺴﺎﺘذة ذوي ﺨﺒرة وكﻔﺎءة.

� -ﻤكن ﻟﻠﻤﺘرﺸﺢ أن �ﻘدم ﺨطوة ﻨﻘد ﻤﻨطق اﻟﺨﺼوم ﻋﻠﻰ ﺨطوة اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻷطروﺤﺔ.

ﺻﻔﺤﺔ  2ﻣﻦ 3
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02
02

04
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ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻟﻤﻮﺿﻮع اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺎدة :اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ /اﻟﺸﻌﺐ)ة( :آداب وﻓﻠﺴﻔﺔ /ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ 2020
اﻟﻨص ﻟـ :ﺴﯿﺠﻤوﻨد ﻓرو�د(
ﻋﻨﺎﺼر اﻹﺠﺎ�ﺔ )اﻟﻤوﻀوع اﻟﺜﺎﻟثّ :

طرح اﻟﻤﺸكﻠﺔ

اﻟﻤﺤطﺎت

اﻟﻨﻔﺴ�ﺔ ﻤﺤور ﺠدل ﺒﯿن ﻤن �ﻌﺘﺒرﻫﺎ ﺸﻌور�ﺔ �كﺎﻤﻠﻬﺎ )اﻟﻤدرﺴﺔ اﻟﻛﻼﺴ�ك�ﺔ(
اﻟﻤدﺨﻞ - :ﺸ ّكﻠت طﺒ�ﻌﺔ اﻟﺤ�ﺎة ّ
اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻠﻰ رأﺴﻬﺎ
اﻟﻨﻔس اﻟﻤﻌﺎﺼر وﻤدرﺴﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ّ
و�ﯿن ﻤن �ﻌﺘﺒرﻫﺎ ﺘﺘﻀﻤن ﺤﺎﻻت ﻻﺸﻌور�ﺔ )ﻋﻠم ّ
ﻓرو�د.(...

اﻟﻨﻔس " إﺸكﺎﻟ�ﺔ إدراك اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺨﺎرﺠﻲ".
اﻟﻨص ﻀﻤن ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻋﻠم ّ
اﻹطﺎر اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ - :ﯿﻨدرج ّ
اﻟﻨﻔﺴ�ﺔ؟ وﻤﺎﻫﻲ أدﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ وﺠود اﻟﻼﺸﻌور؟
اﻟﻤﺸكﻠﺔ :ﻤﺎ ﻫو ﻤوﻗﻒ "ﻓرو�د" ﻤن اﻟﺘﻔﺴﯿر اﻟﻛﻼﺴ�كﻲ ﻟﻠﺤ�ﺎة ّ
ﻤوﻗﻒ ﺼﺎﺤب اﻟّﻨص:

اﻟﻨﻔﺴ�ﺔ اﻟﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌور ﻓﻘط ،و�ؤكد أﻨﻬﺎ
اﻟﻨص ﯿرﻓض اﻟﺘﻔﺴﯿر اﻟﻛﻼﺴ�كﻲ ﻟﻠﺤ�ﺎة ّ
ﻤﻀﻤوﻨﺎ - :ﺼﺎﺤب ّ
ﺘﺘﻀﻤن اﻟﻼﺸﻌور أ�ﻀﺎ.
ﺸكﻼ" :وﻫكذا ﻨرى  ...ﺤﻞ ﻤﺸكﻠﺘﻲ اﻷﺤﻼم واﻟﺘﻨو�م اﻟﻤﻐﻨﺎط�ﺴﻲ".

اﻟﻌﻼﻤﺔ
ﻤﺠزأة ﻤﺠﻤوﻋﺔ
01
01

04

02

02

04

02

اﻟﺤﺠﺞ:
ﻤﻀﻤوﻨﺎ - :كﺸﻔت اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﻠﻤ�ﺔ )اﻟﺘﻨو�م اﻟﻤﻐﻨط�ﺴﻲ ﻋدم كﻔﺎ�ﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌور ﻓﻘط ﻓﻲ ﻓﻬم وﺘﻔﺴﯿر

ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺤﻞ اﻟﻤﺸكﻠﺔ

اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻤﻤﺎ ُﯿ�ﻘﻲ ﺠﺎﻨ�ﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻤﻨﻪ ﻏﺎﻤﻀﺎ وﻤﺒﻬﻤﺎ.
اﻟﻨﺸﺎط ّ
ﺸكﻼ » - :و�رى ﻤﻌظم اﻟﻨﺎس ...اﻟﻨﺎﺤ�ﺔ اﻟﻤﻨطﻘ�ﺔ «.
ٕ » -واﻨﻲ اﻋﺘﻘد ...اﻟﺘﻨو�م اﻟﻤﻐﻨﺎط�ﺴﻲ واﻷﺤﻼم «.

04
02

 » ﻓﺎﻟﻔكرة اﻟﺘﻲ ﺘﻛون ﺸﻌور�ﺔ  ...ﻤن اﻟﺴﻬﻞ ﺘوﻓرﻫﺎ «.اﻟﻨﻔﺴ�ﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎن واﻟذي كﺎن ﻏﺎﻤﻀﺎ
اﻟﻨص ﻤن اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺠﺎﻨب اﻟﺨﻔﻲ ﻤن اﻟﺤ�ﺎة ّ
ﻨﻘد وﺘﻘﯿ�م - :ﺘﻤكن ﺼﺎﺤب ّ
اﻟﻨﻔس اﻟﺤدﯿث.
وﻏﯿر ﻤﻌروف ،و�ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺘﺢ اﻓﺎﻗﺎ ﺠدﯿدة وواﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم ّ
اﻟﻨﻔﺴ�ﺔ ٕواﻨﻤﺎ ﯿ�ﻘﻰ ﻤﺠرد ﻓرض �ﺼﻠﺢ ﻟﺘﻔﺴﯿر
 ﻤن اﻟﻤ�ﺎﻟﻐﺔ أن ﻨﺠﻌﻞ ﻤن اﻟﻼﺸﻌور ﻤركز اﻟﺜﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﺤ�ﺎة ّ�ﻌض اﻟﺴﻠوكﺎت.

اﻟرأي اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻤﻊ اﻟﺘﺒر�ر.
اﻟﻨﻔﺴ�ﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻨﺎﺌ�ﺔ اﻟﺸﻌور واﻟﻼﺸﻌور� ،ﻌﻀﻬﺎ ﯿﺘﺤكم ﻓﯿﻬﺎ وﻋﻲ اﻹﻨﺴﺎن واﻟ�ﻌض اﻵﺨر �ﻔﻠت
 اﻟﺤ�ﺎة ّﻤن ﻗ�ﻀﺔ وﻋ�ﻪ كﺎﻷﺤﻼم وزﻻت اﻟﻘﻠم وﻓﻠﺘﺎت اﻟﻠﺴﺎن . ......
ﺤﻞ اﻟﻤﺸكﻠﺔ

02

اﻟﻨﻔس اﻟ�ﺸر�ﺔ وﻋﻼج �ﻌض اﻷﻤراض
اﻟﻨﻔس ﻟﻔﻬم ﺤﻘ�ﻘﺔ ّ
 إن اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻼﺸﻌور �ﻌﺘﺒر ﺤﻘﺎ ﺜورة ﻓﻲ ﻋﻠم ّاﻟﻨﻔﺴ�ﺔ.
واﻟﻌﻘد ّ
ﻤدي اﻨﺴﺠﺎم اﻟﺤﻞ ﻤﻊ ﻤﻨطق اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ.

اﻟﻤﺠﻤوع
ﻤﻼﺤظﺎت - :ﺘﻨﻘص ر�ﻊ ﻨﻘطﺔ ﻋن كﻞ ﺨطﺄ ﻟﻐوي ،وﻻ �ﺤﺎﺴب اﻟﻤﺘرﺸﺢ ﻋﻠﻰ أﻛﺜر ﻤن ﺜﻤﺎﻨ�ﺔ أﺨطﺎء 02) .ن(
-اﻟﺤرص ﻋﻠﻰ ﺘﺜﻤﯿن اﻹﺠﺎ�ﺎت اﻟﻤﺘﻤﯿزة وﺘﺼﺤ�ﺤﻬﺎ ﺒﺘﻛﻠﯿﻒ أﺴﺎﺘذة ذوي ﺨﺒرة وكﻔﺎءة.

ﺻﻔﺤﺔ  3ﻣﻦ 3
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01.5
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04

01
01.5
01.5
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني لالمتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة :آداب وفلسفة
اختبار في مادة :التاريخ والجغرافيا
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:

دورة2020 :
المدة 40 :سا و 34د

الموضوع األول

يحتوي الموضوع األول على ( )43صفحات (من الصفحة  1من  6إلى الصفحة  3من )6

التاريخ

الجزء األول 60( :نقاط)
 ...")1عرض " ديغول" على المجاهدين االستسالم تحت شعار ما يسمى " سلم الشجعان" وفي عرض آخر كخداع
للثورة قصد إجهاضها وادخال الشكوك في أوساطها ،تكلم عن تقرير المصير كمراوغة ،ألن شروط تحقيقه  -كما
وضعها  -كانت تعجيزية وهي عدم االعتراف بجبهة التحرير الوطني كمفاوض وحيد ووقف العمل العسكري."...
المرجع :الملخص في تاريخ الجزائر ،صالح فركوس ،ص.570-572

المطلوب :اشرح ما تحته خط في النص.
 )5عرف بالشخصيات التالية:
 -جون كيندي – زيغود يوسف

– نكيتا خروتشوف.

 )3أكمل الجدول التالي:
الحدث

تاريخه

إعالن مبدأ ترومان
 53مارس 1954
انعقاد قمة مالطا
الجزء الثاني 60( :نقاط)
كان العالم الثالث ميدانا لصراع الحرب الباردة بين المعسكرين ،إال أن ذلك لم يمنعه من المساهمة في التخفيف
من حدة الصراع بينهما.

المطلوب :انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال تاريخيا تبين فيه:
 )1مظاهر الصراع بين المعسكرين في العالم الثالث.
 )5دور العالم الثالث في التخفيف من حدة الصراع بين المعسكرين.

صفحة  1من 6
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اختبار في مادة :التاريخ والجغرافيا \ الشعبة :آداب وفلسفة \ بكالوريا 2020

الجغرافيا

الجزء األول  60(:نقاط)
..." )1عرفت فترة الثمانينيات وبداية التسعينيات جهودا كبيرة في مجال التنمية سنتها الدول الكبرى انطالقا من فكرة
تدعيم األسواق التي تجعل مجمل البلدان الفقيرة على عتبة النمو االقتصادي ...واعتبرت النظام العالمي الجديد
العولمة -كمحرك جديد للتقدم والرفاه االقتصادي على المستوى العالمي ،وكان االعتقاد السائد أنه بإمكانالبلدان الفقيرة أن تشرع في النمو االقتصادي إذا ما اعتمدت أساليب التحكم في التسيير القائم على تحرير
األسواق واتباع الخوصصة."...
المرجع :الكتاب المدرسي ،السنة الثالثة الثانوي مادة الجغرافيا ،ص .120

المطلوب :اشرح ما تحته خط في النص.

)5

إليك جدوال يمثل قيمة صادرات السلع ونسبة المساهمة العالمية لبعض القوى االقتصادية في العالم عام .7102
الوحدة :مليار دوالر.

الصين

الو.م.أ

ألمانيا

اليابان

فرنسا

إيطاليا

البلد
قيمة الصادرات

5503

1207

1001

091

232

260

النسبة العالمية

% 15.1

% 1.7

% 1.5

% 3.9

%3

% 5.9

المصدر :احصائيات المنظمة العالمية للتجارة .5611

المطلوب :علق على المعطيات اإلحصائية الواردة في الجدول.
 )3على خريطة العالم المرفقة وقع ثالث دول واردة في الجدول.
الجزء الثاني 60( :نقاط)
البترول مورد استراتيجي لالقتصاد العالمي ،لكن تذبذب أسعاره انعكس سلبا على اقتصاد البلدان المصدرة له في

منظمة األوبيك أو خارجها.

المطلوب :انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال جغرافيا تبين فيه:
 )1أهمية البترول بالنسبة للدول المصدرة له.

 )5اآلثار السلبية لتذبذب أسعاره على اقتصاد تلك الدول.

صفحة  2من 6
3as.ency-education.com

اختبار في مادة :التاريخ والجغرافيا \ الشعبة :آداب وفلسفة \ بكالوريا 2020

خريطة العالم

ش
ينجز العمل المطلوب على الخريطة وتعاد مع أوراق اإلجابة
انتهى الموضوع األول
صفحة  3من 6
3as.ency-education.com

اختبار في مادة :التاريخ والجغرافيا \ الشعبة :آداب وفلسفة \ بكالوريا 2020

الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع الثاني على ( )43صفحات (من الصفحة  0من  6إلى الصفحة  6من )6

التاريخ

الجزء األول  60(:نقاط)
..." )1كان للتناقض اإليديولوجي بين القطبين أثره البالغ في تعميق هوة الخالف بينهما ،فقد أدى ذلك الخالف
اإليديولوجي إلى انقسام دول العالم المتقدم إلى كتلتين رئيسيتين ،الكتلة الغربية الرأسمالية تتزعمها الواليات المتحدة
األمريكية...الكتلة الشرقية الشيوعية يتزعمها االتحاد السوفياتي وتمثلت خطورة هذه التكتالت باألخص في إنشاء
األحالف العسكرية على غرار حلف شمال االطلسي وحلف وارسو."...
المرجع :د .إيناس سعدي عبد الله ،الحرب الباردة – دراسة تاريخية للعالقات األمريكية-السوفياتية
( )1903 -1902بغداد ،ط  5612 1ص.10 -13

المطلوب :اشرح ما تحته خط في النص.
 )5عرف بالشخصيات التالية:
 ليونيد بريجنيف  -دوايت ايزنهاور  -مصطفى بن بولعيد. )3على خريطة أوربا المرفقة ،وقع أسماء ثالث دول عضوة في الحلف األطلسي وثالث دول عضوة في حلف
وارسو.

الجزء الثاني 60( :نقاط)
كانت مجازر  80ماي  5491منعرجا حاسما في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية وشكلت القاعدة األساسية
والصلبة الندالع الثورة التحريرية عام .5419
المطلوب :انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال تاريخيا تبين فيه:
 )1أثر مجازر  80ماي  5491على الحركة الوطنية الجزائرية.
 )5المحطات الرئيسية لتحضير اندالع الثورة التحريرية.

صفحة  4من 6
3as.ency-education.com

اختبار في مادة :التاريخ والجغرافيا \ الشعبة :آداب وفلسفة \ بكالوريا 2020

الجغرافيا

الجزء األول 60( :نقاط)
 ..." )1كانت الشركات متعددة الجنسيات تحتكر المحروقات إنتاجا وتسويقا وأسعارا ...وكان كارتل األخوات السبع
الذي تأسس في عام  5490يعمل على نهب بترول الشرق األوسط  ...وتخفيض األسعار في خدمة اقتصاديات
الدول الرأسمالية الكبرى  ...وكانت فنزويال قد دعت إلى ضرورة إنشاء منظمة األوبيك لمحاربة االحتكارات"...
المرجع :الكتاب المدرسي (جغرافية الوطن العربي والعالم) للسنة الثالثة ثانوي طبعة  5663ص.313

المطلوب :اشرح ما تحته خط في النص.
 )5إليك جدوال يمثل كمية اإلنتاج لبعض المحاصيل الزراعية والرتبة العالمية للواليات المتحدة األمريكية عام .9852
الوحدة :مليون طن.

المنتوج

القمح

الذرة

القطن

الصوجا

الحوامض

اإلنتاج

05.1

310.7

3.0

117.5

16

الرتبة العالمية

2

1

3

1

3

المرجع :منظمة األغذية والزراعة .5617 FAO

المطلوب :مثل كمية اإلنتاج الزراعي بواسطة أعمدة بيانية بمقياس 1 :سم لكل  04مليون طن.
 1سم لكل عمود (منتوج).

 )3علق على المعطيات اإلحصائية الواردة في الجدول.
الجزء الثاني 60( :نقاط)
يعتبر االتحاد األوربي أحد أقطاب الثالوث العالمي الذي يؤثر في االقتصاد الدولي ،بفضل وفرة وتنوع إمكانياته،
رغم التحديات والمشاكل التي تواجهه.
المطلوب :انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست ،اكتب مقاال جغرافيا تبين فيه:
 )1عوامل القوة االقتصادية لالتحاد األوربي.
 )5المعيقات التي تواجه االتحاد األوربي.

صفحة  5من 6
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اختبار في مادة :التاريخ والجغرافيا \ الشعبة :آداب وفلسفة \ بكالوريا 2020

خريطة أوربا

ينجز العمل المطلوب على الخريطة وتعاد مع أوراق اإلجابة

انتهى الموضوع الثاني
صفحة  6من 6
3as.ency-education.com

اإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :التاريخ والجغرافيا /الشعب(ة) :آداب وفلسفة /بكالوريا 0202
عناصر اإلجابة (الموضوع الول)

العالمة
مجزأة

مجموعة

التاريخ

الجزء الول:

 )1شرح ما تحته خط في النص:

 سلم الشجعان :مناورة سياسية أطلقها ديغول 1591/11/32تقضي باستسالم الثوار وتسليم
أسلحتهم مقابل ضمان سالمتهم والتفاوض معهم ويهدف إلى اختراق الثورة وتشتيت صفوفها...

1719

 تقرير المصير :مشروع سياسي تقدم به شارل ديغول في  1595/15/11يعترف فيه بحق

1791

 جبهة التحرير الوطني :تنظيم سياسي ثوري جزائري تأسس خالل اجتماع  0591/01/32قاد

1719

الشعب الجزائري في تقرير مصيره وفق شروط فرنسية رفضتها الثورة ...

الثورة التحريرية إلى غاية االستقالل ( )0593 -0591وهو الممثل الوحيد والشرعي للشعب

الجزائري.

 )3التعريف بالشخصيات:

 جون كنيدي :رئيس الو.م.أ ( )0592 -0590شهدت فترة حكمه أزمة كوبا  ،0593وسباق

1791

 زيغود يوسف )0599 -0530( :شهيد جزائري كان مناضال في حزب الشعب الجزائري ثم

11,11

غزو الفضاء ،دافع عن حقوق السود في الو.م.أ ،اغتيل في دالس عام ...0592

المنظمة الخاصة  ،عضو في مجموعة  ، 33من مفجري الثورة  ،قائد المنطقة الثانية بعد
استشهاد ديدوش مراد ،قاد هجومات الشمال القسنطيني  0599/10/31و حضر مؤتمر

الصومام في اوت  ، 0599استشهد في  32سبتمبر .0599

 نيكيتا خروتشوف :رئيس االتحاد السوفياتي ( )0591 -0592بعد وفاة ستالين ضمن القيادة
الثالثية ،صاحب مبادرة التعايش السلمي ،عرفت فترة حكمه عدة أزمات منها :قناة السويس،

1,91

برلين الثانية ،كوبا....

 )3إكمال جدول االحداث والتواريخ التالية:
الحدث

تاريخه

إعالن مبدأ ترومان

1591/12/13

تأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل

1599/12/32

انعقاد قمة مالطا

1515/13/19/12

(تقبل كل اإلجابات الصحيحة الخر))

صفحة  1من 9
3as.ency-education.com

1719
1719
1791
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تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :التاريخ والجغرافيا /الشعب(ة) :آداب وفلسفة /بكالوريا 0202
عناصر اإلجابة (الموضوع الول)

العالمة

مجزأة

الجزء الثاني:
مقدمة :العالم الثالث بين كونه ميدانا لصراع المعسكرين ودوره في التخفيف من خطورته.
(تقبل كل مقدمة وظيفية تخدم الموضوع)
 )1مظاهر الصراع بين المعسكرين في العالم الثالث:
 إنشاء األحالف العسكرية في العالم الثالث منها :حلف جنوب شرق أسيا  0591وحلف
بغداد .0599
 إقامة القواعد العسكرية في بعض دول العالم الثالث( كوريا  ،كوبا  ،تركيا)...
 اإلعالن عن مشروع ايزنهاور 0591وتطبيق سياسة ملء الفراغ.
 االزمات التي عرفتها دول العالم الثالث (كوبا ،الهند الصينية ،والسويس.)...
 التدخالت العسكرية (الو.م.أ في الفيتنام 0599واالتحاد السوفياتي في أفغانستان
.)...0515
 تدبير االنقالبات واالغتياالت (إيران ،الكونغو ،الشيلي.)...
 )3دور العالم الثالث في التخفيف من حدة الصراع بين المعسكرين:
 تبني سياسة الحياد اإليجابي (باندونغ .)0599
 تأسيس حركة عدم االنحياز (بلغراد ).0590
 دعم سياسة التعايش السلمي واالنفراج الدولي.
 دعم جهود األمم المتحدة من أجل تحقيق السلم واالمن الدوليين.
 رفض سياسة القواعد واألحالف العسكرية والمشاريع االقتصادية (مشروع إيزنهاور).
 رفض سياسة السباق نحو التسلح النووي.
خاتمة :ساهمت دول العالم الثالث في التخفيف من حدة الصراع وتدعيم أسس التعايش السلمي.
(تقبل كل خاتمة وظيفية تخدم الموضوع)
الجغرافيا
الجزء الول:
 )1شرح ما تحته خط في النص:
 التنمية :مختلف التدابير واإلجراءات التي تقوم بها الدول في جميع المجاالت ،وذلك بحسن
استغالل الموارد االقتصادية والبشرية المتاحة لتحقيق التطور االقتصادي واالجتماعي.
 العولمة :تعني الشمولية أي انتشار نفس النمط االقتصادي والسياسي والثقافي على المستوى

1719

 الخوصصة :االنتقال الجزئي أو الكلي للمنشآت العامة من القطاع العام إلى القطاع الخاص

1791

العالمي (مثال :النمط األمريكي) أوهي توجه عالمي نحو إزالة كل الحواجز أمام تنقل السلع
والخدمات والثقافات وسهولة االتصال.
إما عن طريق التنازل أو البيع أو الشراء ...

(تقبل كل اإلجابات الصحيحة الخر))
صفحة  2من 9
3as.ency-education.com

مجموعة

0.50

×1739
1

04
×1739
1

0.50

1719

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :التاريخ والجغرافيا /الشعب(ة) :آداب وفلسفة /بكالوريا 0202

عناصر اإلجابة (الموضوع الول)
 )3التعليق على المعطيات الواردة في الجدول الذي يمثل قيمة صادرات السلع نسبة المساهمة
العالمية لبعض القو) االقتصادية في العالم عام :3111
 معظم الدول المصدرة الواردة في الجدول تنتمي إلى العالم المتقدم.
 تباين نسب مساهمة الدول في الصادرات العالمية.

 تساهم دول االتحاد األوربي الثالث( )%01.0من حجم الصادرات العالمية.

العالمة
مجزأة

×1791

مجموعة

11

9

 بروز الصين كقوة تجارية واحتاللها المرتبة األولى من نسبة الصادرات العالمية.

 )2التوقيع على خريطة العالم المرفقة ثالث دول واردة في الجدول:
 -اإلنجاز 11791 :ن

الجزء الثاني:

 -المفتاح 1739 :ن

 -العنوان 1739:ن

مقدمة :رغم أهمية البترول إال أن تذبذب اسعاره انعكس سلبا على الدول التي تعتمد عليه في

الدخل القومي.

13
1791

(تقبل كل مقدمة وظيفية تخدم الموضوع)

 )1أهمية البترول بالنسبة للدول المصدرة له:

 مصدر رئيسي للطاقة ومحرك أساسي القتصاد الدول المصدرة له.

 مصدر مهم للدخل وتمويل مختلف المشاريع التنموية من خالل استقطاب االستثمارات.
 مادة أولية للكثير من الصناعات (تكرير البترول)....
 تستخرج منه عدة مشتقات بترولية.

×1739
1

 يوفر فرص العمل وامتصاص البطالة.

 استغلت كوسيلة ضغط من طرف الدول المصدرة ويمكن ان تكون كذلك حاليا ومستقبال.

 )2اآلثار السلبية لتذبذب أسعاره على اقتصاد تلك الدول:
 تراجع وانخفاض ايراداتها المالية.

 الوقوع في أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية.

 اللجوء إلى سياسة التقشف واالستدانة الخارجية (تفاقم مشكل المديونية).

19
×1739
1

 التبعية إلى الخارج في عدة مجاالت.

 بطء النمو االقتصادي و توقف االستثمار و تجميد المشاريع الكبرى.
 تراجع فرص العمل وتفاقم مشكلة البطالة.

خاتمة :ضرورة تنويع الصادرات ومصادر الدخل لتجنب خطر تذبذب أسعار البترول.
(تقبل كل خاتمة وظيفية تخدم الموضوع)
(تقبل كل اإلجابات الصحيحة الخر))

صفحة  3من 9
3as.ency-education.com

1791

صفحة  4من 9
3as.ency-education.com

 )4اليابان

)1الصين

خريطة العالم تمثل 12دول واردة في الجدول

)3ألمانيا

)1فرنسا

)6ايطاليا

ينجز العمل المطلوب على الخيطة ويعاد مع أوراق االجابة

المفتاح:

 )2الو.م.أ7

-

الدول الواردة في الجدول7
 )1الصين7

-

 )3الو7م7أ
 )2ألمانيا

-

-

 )9اليابان7

 )9فرنسا.
)1ايطاليا7

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :التاريخ والجغرافيا /الشعب(ة) :آداب وفلسفة /بكالوريا 0202

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :التاريخ والجغرافيا /الشعب(ة) :آداب وفلسفة /بكالوريا 0202
عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

العالمة
مجزأة

مجموعة

التاريخ

الجزء الول:

 )1شرح ما تحته خط في النص:

 القطبين :الدولتان الكبيرتان المؤثرتان على العالقات الدولية هما الواليات المتحدة االمريكية
التي تتزعم المعسكر الغربي الرأسمالي واالتحاد السوفياتي الذي يتزعم المعسكر الشرقي

0.75

الشيوعي...

 الخالف اليديولوجي :هو التباين والتناقض الفكري والمذهبي بين النظامين الرأسمالي القائم
على الملكية الخاصة والحرية االقتصادية والنظام الشيوعي القائم على الملكية الجماعية

0.75

وتحكم الدولة في االقتصاد (االقتصاد الموجه) وهو السبب الرئيسي لصراع الحرب الباردة
بين المعسكرين...

 حلف شمال الطلسي :تكتل عسكري يضم الدول الغربية الرأسمالية بزعامة الواليات المتحدة
األمريكية ،تأسس في  0515/11/11هدفه مواجهة الشيوعية والدفاع عن مصالح العالم

1791

الرأسمالي والدول األعضاء ،مقره بروكسل بلجيكا.

 )3التعريف بالشخصيات التالية:

 ليونيد بريجنيف :رئيس االتحاد السوفياتي ( )0503 -0591له مبدأ باسمه ،أبرم معاهدتي
سالت  0عام  0513وسالت 3عام  0515تدخل عسكريا في عدة مناطق منها

0.91

06

تشيكوسلوفاكيا وأفغانستان....

 دوايت ايزنهاور :رئيس الواليات المتحدة االمريكية ( )0590 -0592كان قائدا ألركان

0.91

قوات الحلفاء خالل الحرب العالية  ،3صاحب مشروع عرف باسمه عام  0591طبق

سياسة ملء الفراغ ،عرفت فترة حكمه عدة أزمات أبرزها السويس)...

 مصطفى بن بولعيد ) 1591-1511( :شهيد جزائري  ،ناضل في حزب الشعب الجزائري
ثم المنظمة الخاصة ثم اللجنة الثورية للوحدة والعمل عضو في مجموعة  33ومجموعة

11,11

الستة من مفجري الثورة قائد المنطقة األولى األوراس ،استشهد في  33مارس .0599

 )2توقيع  12دول عضوة في الحلف الطلسي و12عضوة في حلف وارسو على خريطة
أوربا7

 -اإلنجاز 11791

-المفتاح 0.25

 -العنوان0.25

(تقبل كل االجابات الصحيحة الخر))

صفحة  5من 9
3as.ency-education.com
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تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :التاريخ والجغرافيا /الشعب(ة) :آداب وفلسفة /بكالوريا 0202
عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

العالمة
مجزأة

الجزء الثاني:
مقدمة :التعريف بأحداث  10ماي  0519ودورها في التعجيل باندالع الثورة.
0.50
(تقبل كل مقدمة وظيفية تخدم الموضوع)
 )1أثر مجازر  11ماي  1599على الحركة الوطنية الجزائرية:
 اصدار االستعمار لمرسوم العفو العام في  0519/12/09وبالتالي إطالق سراح
المعتقلين السياسيين الجزائريين.
 اعادة بناء الحركة الوطنية الجزائرية (حركة انتصار الحريات الديمقراطية ،االتحاد
الديمقراطي للبيان الجزائري ،جمعية العلماء المسلمين.)...
 التأكد من حقيقة النوايا االستعمارية المتمثلة في التمسك بالبقاء في الجزائر.
6x0.25
 تنامي التيار االستقاللي الداعي إلى الكفاح المسلح (تأسيس المنظمة الخاصة.)0511
 التأكد من عقم النضال السياسي وحتمية العمل المسلح.
 لجوء االستعمار الفرنسي إلى التهدئة لضرب الحركة الوطنية ومحاولة احتوائها بإصدار
قانون .0511/15/31
 )3المحطات الرئيسية الندالع الثورة التحريرية:
 تأسيس المنظمة الخاصة في  0511/13/09ودورها في التحضير للثورة.
 تأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل في  0591/12/32لتوحيد صفوف حركة انتصار
الحريات الديمقراطية والتحضير لتفجير الثورة.
 عقد اجتماع مجموعة  33في .0591/19/39
6x0.25
 اجتماع لجنة  19في 0591/01/32وتشكيل جبهة التحرير وجيش التحرير الوطني.
 إصدار بيان 10نوفمبر ( 0591اول وثيقة للثورة التحريرية)
 تقسيم الجزائر إلى  19مناطق عسكرية ثورية ،واعالن الثورة في  10نوفمبر .0591
خاتمة :مجازر  10ماي  0519منعرج حاسم في تغيير مسار النضال نحو الثورة المسلحة.
0.50
(تقبل كل خاتمة وظيفية تخدم الموضوع)
جغرافيا:
 )1شرح ما تحته خط في النص:
 المحروقات :يقصد بها البترول والغاز الطبيعي ،وهي مواد أولية طاقوية استراتيجية تعتبر
0.75
محركا أساسيا لالقتصاد العالمي.
 الدول الرسمالية :يقصد بها القوى االقتصادية الكبرى التي تتبنى النظام الرأسمالي الليبيرالي
0.75
الحر والتي تتحكم في االقتصاد العالمي من خالل نفوذ شركاتها االحتكارية وتحكمها في
المؤسسات االقتصادية والمالية العالمية.
(تقبل كل االجابات الصحيحة الخر))
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تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :التاريخ والجغرافيا /الشعب(ة) :آداب وفلسفة /بكالوريا 0202
عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)

العالمة
مجزأة

 منظمة الوبيك :منظمة الدول المصدرة للبترول تأسست في  0591/15/01في مؤتمر
بغداد (العراق) من طرف خمس دول هي( :العراق ،فنزويال ،م.ع.السعودية ،ايران
والكويت) وتوسعت عضويتها لدول أخرى كالجزائر ونيجيريا...هدفها مجابهة كارتل
الشقيقات السبع ،الدفاع عن مصالح الدول األعضاء ومقرها فيينا بالنمسا.
 )3أعمدة بيانية تمثل كمية انتاج بعض المحاصيل الزراعية في الو7م7أ عام :3111
13
ـــ اإلنجاز- 1739 :المفتاح 1739 :ــــ المقياس 1739 :ــــ العنوان1.39 :
 )2التعليق على المعطيات االحصائية التي تمثل كمية انتاج بعض المحاصيل الز ارعية
والرتبة العالمية في الواليات المتحدة المريكية عام :3111
 تباين كمية االنتاج الزراعي في الو م أ.
1791x9
 ضخامة اإلنتاج الزراعي واحتاللها للمراتب األولى عالميا.
 تنوع المحاصيل الزراعية للو .م .أ بين غذائية وتجارية.
 هيمنة الو .م .أ على اإلنتاج العالمي للمحاصيل الغذائية االستراتيجية كالذرة والقمح.
الجزء الثاني:
1791
مقدمة :االتحاد األوربي بين قوة وثراء امكانياته والمعيقات التي تواجهه.
(تقبل كل مقدمة وظيفية تخدم الموضوع)
 )1عوامل القوة االقتصادية لالتحاد الوربي:
 وفرة رؤوس األموال وقوتها االستثمارية.
 العامل التاريخي (الثورة الصناعية  ،االستعمار ،مشروع مارشال.)...
 التحكم في التكنولوجيا والبحث العلمي.
1x1739
 سوق تجارية مثالية للتكامل واالندماج.
 توفر اليد العاملة المؤهلة واستقطاب األدمغة المهاجرة.
 توفر شبكة مواصالت (برية ،بحرية ،نهرية ،جوية).
 )3المعيقات التي تواجه االتحاد الوربي:
 التباين االقليمي والتفاوت في النمو االقتصادي بين بلدان االتحاد األوربي.
 االفتقار إلى المواد األولية (الطاقة والمعادن).
 اشتداد المنافسة الداخلية( عدم احترام مبدأ األفضلية) والخارجية مع بلدان آسيا والو.م.أ1x1739 .
 تراجع كبير في النمو الديمغرافي(الشيخوخة).
 التعرض لالزمات المالية واالقتصادية...
 الهجرة نحو دول االتحاد االوربي من طرف شعوب أوربا الشرقية والعالم الثالث...
1791
خاتمة :يبقى االتحاد األوربي يشكل قوة اقتصادية عالمية رغم بعض المعيقات والتحديات.

مجموعة

65.6

(تقبل كل خاتمة وظيفية تخدم الموضوع)
(تقبل كل االجابات الصحيحة الخر))
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تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :التاريخ والجغرافيا /الشعب(ة) :آداب وفلسفة /بكالوريا 0202
عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)
03

مجزأة

03

1

2
3

:
:

-1
-2
-3

:

-

مالحظة(::تقبل كل االجابات الصحيحة الخر))
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 .6مليون طن

أعمدة بيانية تمثل كمية انتاج بعض المحاصيل الزراعية للواليات المتحدة
االمريكية سنة 2616
المقياس:

450
400

 1سم لكل  .6مليون طن.

 1سم لكل عمود (منتوج).

350
300
250
200
150
100
50

عمود (منتوج)

0
ض

ن
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2020 :دورة
 د02 سا و20 :المدة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني لالمتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
 آداب وفلسفة:الشعبة
 اللغة الفرنسية:اختبار في مادة
:على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين
الموضوع األول
La guérilla

« Nous avions affaire à un ennemi super-équipé, surarmé. Les batailles, ce n’était pas nous qui
les recherchions ; elles nous étaient imposées. En revanche, nous opposions les techniques les plus
éprouvées de la guérilla, c’est-à-dire une combinaison d’action et de dispersion rapides. Face à l’armée
française qu’il ne fallait surtout pas sous-estimer, nous n’avions pas d’autre alternative. Ce qui nous a
causé le maximum de pertes, ce n’étaient pas les accrochages ou les opérations terrestres, c’étaient les
bombardements et l’action de l’aviation, particulièrement à partir de 1959, après l’arrivée de De Gaulle
au pouvoir et de Challe, lequel était un général de l’armée de l’air et, en tant que tel, a copieusement
utilisé les hélicoptères.
Je l’ai encore répété récemment, les Français nous ont fait beaucoup de mal avec les
commandos de chasse et les hélicoptères. Les commandos de chasse avaient une mission de tête
chercheuse qui, dès qu’elle nous avait repérés, communiquait nos positions aux hélicoptères qui
entraient alors en action et déversaient contre nous des renforts considérables. Les commandos étaient
composés de parachutistes, des troupes d’élite. Ils se sont d’ailleurs rapidement adaptés à notre
stratégie et se sont mis à sortir de nuit pour nous harceler.
Souvent, nous avions beau scruter le terrain à la jumelle, nous ne distinguions rien de suspect.
Terrés, ils pouvaient rester immobiles toute la journée, sans nourriture, tout comme nous le faisions
nous-mêmes et, dès que nous sortions à découvert, nous foncions tout droit dans leur embuscade. Bien
sûr, ils tiraient profit des renseignements obtenus auprès des ralliés* qui leur indiquaient les routes, les
lieux de passage. […] Après 1959, c’était la guerre totale, sans répit. L’ennemi avait changé de
tactique, renforcé les postes militaires et plus rien ne bougeait.
A vrai dire, les opérations dont nous prenions l’initiative étaient presque toujours des
opérations de guérilla, embuscades et autres […]. Il nous arrivait tout de même fréquemment de
tomber dans des embuscades lors du repli, et là, l’issue de la bataille était loin d’être assurée. Nous
gagnions parfois ; d’autres fois nous laissions un grand nombre des nôtres sur le terrain ».
Mahfoud Kaddache
ET L’ALGÉRIE SE LIBÉRA 1954-1962. Edif 2000. Pp. 140-141
« Témoignage du colonel Youcef Khatib, in Bebferhat et Maougal
Deux héros parlent, pp. 72-73»

*Ralliés : Les Algériens qui ont aidé l’armée française.
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QUESTIONS
I. Compréhension de l’écrit : (13 points)
1. « …, nous n’avions pas d’autre alternative ». Cette proposition veut dire que :
- Nous avions d’autres choix en plus de la guérilla.
- Nous avions refusé le choix de la guérilla.
- Nous avions comme seul choix la guérilla.
(Recopiez la bonne réponse)
2. « Les combattants algériens se mesuraient à un ennemi redoutable ».
 Relevez du texte les deux phrases qui le montrent.
3. Soit les expressions suivantes :
renfort considérable / combinaison d’actions / tête chercheuse / dispersion rapide /
maximum de pertes / bombardement aérien.
 Classez-les selon qu’elles renvoient aux :
- Militaires français : ……………………………………………………………..
- Combattants algériens : ……………………………………………………………..
4. Répondez par « vrai » ou « faux ».
a. A partir de 1959, l’action de l’armée algérienne a été affaiblie.
b. Toutes les embuscades menées par les combattants algériens étaient réussies.
c. La majorité des opérations des combattants algériens se basaient sur la guérilla.
d. Challe a permis à l’armée française d’être plus efficace grâce aux hélicoptères.
5. « Afin de repérer les combattants algériens, l’armée française n’a pas eu recours uniquement
aux hélicoptères et aux commandos de chasse ».
 Trouvez dans le 3ème paragraphe la phrase qui le montre.
6. À « qui » ou à « quoi » renvoient les pronoms soulignés ?
« Elles » renvoie à : …………
- « … elles nous étaient imposées. » (1er §)
- « Je l’ai encore répété … » (2ème §)
« Je » renvoie à : ……………
ème
- « Terrés, ils pouvaient rester … » (3 §)
« ils » renvoie à : …………….
- « Nous gagnions parfois … » (4ème §)
« Nous » renvoie à : …………
7.

« Les commandos de chasse avaient une mission de tête chercheuse ».
 Citez les deux actions de cette mission.

8. « Après 1959, c’était la guerre totale, sans répit. L’ennemi avait changé de tactique, renforcé
les postes militaires et plus rien ne bougeait ».
 Face à cette situation, les combattants ont été soutenus par le peuple algérien. Dites, en
trois lignes, quelles étaient les différentes actions populaires qui avaient permis aux
combattants algériens de gagner la guerre de libération.

II. Production écrite : (07 points)
Traitez l’un des deux sujets au choix.
Sujet 1 : A l’occasion de la commémoration du 1er Novembre 54, votre lycée prépare un dossier
documentaire sur les héros de la guerre. Ce texte vous plait. Rédigez (en une dizaine de lignes)
son compte rendu objectif qui sera publié sur la page numérique de votre établissement.
Sujet 2 : La lutte contre la colonisation française ne s’est pas faite uniquement avec les armes.
Les artistes (poètes, écrivains, chanteurs, …) y ont également participé à leur manière. Rédigez
un texte (d’une quinzaine de lignes) pour convaincre vos camarades du rôle non négligeable de
ces artistes engagés dans le combat libérateur.

انتهى الموضوع األول
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الموضوع الثاني
Un fort débat se poursuit aujourd’hui sur l’impact des TIC1 en éducation. On remarque que
l’intérêt quasi démesuré de vouloir favoriser l’intégration des TIC en éducation semble né du désir de
former des citoyens qui maîtrisent les TIC et qui pourront ainsi participer pleinement à la nouvelle
économie. […]
Pour plusieurs chercheurs, les avantages de l’intégration des TIC en éducation sont nombreux
parce que celles-ci sont flexibles et accessibles, qu’elles offrent des possibilités de communication et
d’interactions accrues et qu’elles permettent de varier les modes d’enseignement et d’apprentissage. […]
Pour sa part, Tardif (1998) affirme que les nouvelles technologies permettent aussi de faire des
apprentissages davantage « signifiants » en plus d’augmenter chez les élèves la capacité à résoudre des
problèmes et à utiliser des stratégies métacognitives2. […] Il croit que les technologies sont aussi en
parfaite adéquation avec la pédagogie par projets, laquelle contribue à la création de liens entre les
différentes disciplines scolaires. Selon lui, les TIC améliorent également le rapport au savoir car la
connaissance – dont la présentation peut souvent être enrichie d’image, de son ou de vidéo – est
seulement à quelques « clics ».
Néanmoins, même si un nombre important d’études montrent que les TIC favorisent de meilleurs
enseignements et apprentissages, plusieurs autres recherches révèlent au contraire qu’elles n’entraînent
pas de différence significative sur le plan de l’apprentissage. Le dernier ouvrage de l’Américain Russell
(1999), dans lequel sont répertoriées plus de 355 études, vient en tête de cette littérature scientifique. Il
soutient qu’il n’existe aucune différence, sur le plan des apprentissages réalisés par les apprenants, entre
un contexte d’enseignement où sont intégrées les TIC et un contexte d’apprentissage où les TIC ne sont
pas présentes.
Les contradictions apparentes dans les résultats des recherches qui portent sur l’impact des TIC
sur l’apprentissage semblent indiquer outre de grandes différences sur le plan des méthodes et des points
de vue, que c’est plutôt la manière dont les TIC sont intégrées en éducation qui contribuera ou non à la
réussite éducative des apprenants.
Article de Thierry Karsenti3, pp 28, 29 et 30
In Vie Pédagogique n° 127 (Avril - Mai 2003)
1. TIC : Technologies de l’Information et de la Communication.
2. Métacognitives : relatives à la métacognition c'est-à-dire le fait de connaître sa façon d’apprendre.
3. Karsenti : Professeur à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal.

QUESTIONS
I. Compréhension de l’écrit : (13 points)
1. Le thème abordé dans ce texte est :
- L’impact des TIC sur les apprentissages.
- L’impact des TIC sur la médecine.
- L’impact des TIC sur l’économie.
(Recopiez la bonne réponse)
2. Relevez dans le 3ème paragraphe les deux propositions qui résument les deux points de vue qui
s’affrontent dans ce débat sur l’impact des TIC.
3. Trouvez dans le 2ème paragraphe quatre (04) noms se rapportant au champ lexical de « TIC ».
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4. Selon l’auteur, le débat sur l’impact des TIC sur l’apprentissage devrait plus se pencher sur
comment utiliser ces nouvelles technologies à l’école pour favoriser la réussite scolaire.
 Trouvez dans le texte la proposition qui a le même sens.
5. Soit les expressions suivantes :
les TIC aident les apprenants à résoudre des problèmes / l’intégration des TIC en éducation
n’améliorent pas les apprentissages / les TIC favorisent les échanges / les TIC améliorent et
enrichissent la présentation de la connaissance
 Classez-les selon qu’elles s’associent à :
- Tardif : ……………………………………………………..
- Russel : ……………………………………………………..
6. À « qui » ou à « quoi » renvoient les pronoms soulignés ?
-

« …celles-ci sont flexibles… » ( 2ème § )

« Selon lui, les TIC améliorent… » ( 2

ème

§)

« Celles-ci » renvoie à : …………
« lui » renvoie à : …………….

7. Réécrivez l’énoncé ci-dessous en le complétant par les mots suivants, donnés dans le désordre :
considèrent – nouvelles technologies – divergent – chercheurs
« Les études sur l’intégration des TIC à l’école …..……….. au sujet de leur impact sur les
apprentissages. Certains …….………. approuvent cette idée et ……………. les TIC comme une
source de motivation scolaire. D’autres, au contraire, estiment que les………………. n’apportent
pas un plus significatif à la réussite scolaire ».
8. « Les citoyens qui maîtrisent des TIC pourront participer pleinement au développement de leur
pays ». Etes-vous d’accord avec cette affirmation ?
 Rédigez deux ou trois lignes pour développer votre réponse.

II. Production écrite : (07 points)
Traitez l’un des deux sujets au choix.
Sujet 1 :
Le journal de votre lycée prépare un dossier sur l’usage des nouvelles technologies dans
le contexte scolaire. Ce texte vous plait. Rédigez (en une dizaine de lignes) son compte
rendu objectif pour le mettre à la disposition de l’équipe de rédaction du journal.
Sujet 2 :
Vous participez à un forum de débat sur le Net ayant pour thème les avantages de
l’utilisation des nouvelles technologies dans de nombreux domaines. A votre avis, cette
utilisation est-elle toujours bénéfique ? Rédigez un texte argumentatif (d’une quinzaine de
lignes environ) pour défendre votre point de vue. Votre intervention sera publiée sur le
journal numérique de votre lycée.

انتهى الموضوع الثاني
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مجزأة
Sujet I :

I. Compréhension de l’écrit : (13 points)
1.5

1.5

2

1x2

1.5

0.25x6

2

0.5x4

1

1

1. Cette proposition veut dire :
- Nous avions comme seul choix la guérilla.
2. Les deux phrases qui le montrent :
- Nous avions affaire à un ennemi super-équipé, surarmé.
- Face à l’armée française qu’il ne fallait surtout pas sous-estimer,
nous n’avions pas d’autre alternative.
(Accepter aussi : Je l’ai encore répété récemment, les Français nous ont fait
beaucoup de mal avec les commandos de chasse et les hélicoptères.)
3.
- Militaires français : renfort considérable, tête chercheuse,
bombardement aérien
- Combattants algériens : combinaison d’actions, dispersion rapide,
maximum de pertes
4. « Vrai » ou « Faux »
a. Vrai
b. Faux
c. Vrai
d. Vrai
5. La phrase qui le montre : « Bien sûr, ils tiraient profit des renseignements
obtenus auprès des ralliés qui leur indiquaient les routes, les lieux de
passage »
6.
-

2

0.5x4

-

-

1

0.5x2

(1er §) « Elles » renvoie à : Les batailles
(2ème §) « Je » renvoie à : Le narrateur témoin, le colonel Youcef
Khatib
(3ème §) « Ils » renvoie à : Les Français
(Accepter aussi : les commandos de chasse, les parachutistes, les
militaires français, troupes d’élite)
(4ème §) « Nous » renvoie à : Le narrateur et ses compagnons
(Accepter aussi : les moudjahidine, les combattants algériens, les
Algériens)

7. Les deux actions de cette mission :
- Le repérage (des combattants algériens)
- La communication des positions (des combattants algériens)
8. Eléments de réponse : Cotisations mensuelles, soutiens moral et logistique
(hébergement, nourriture, soins, transport des armes …), grève générale de
8 jours en janvier 57, manifestations populaires (11 décembre 1960 en
Algérie et le 17 octobre 1961 à Paris)
(Accepter toutes autres réponses en relation avec le thème).

2

0.5x4

Critères d’évaluation : respect de la consigne, cohérence, pertinence des
idées et correction de la langue.
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)األول
ّ عناصر اإلجابة (الموضوع
II. Production écrite : (07 points)
Sujet 1 : Compte-rendu objectif

1. Organisation de la production :
- Présentation du texte (mise en page)
- Cohérence du texte :
*progression des informations
0.25X4
*absence de répétitions
*absence de contre-sens
*emploi de connecteurs
- Structure adéquate (accroche-condensation)
0.25X2
0.5

2

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 (condensation et reformulation)
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

1. Organisation de la production :
- Présentation du texte (mise en page selon le type d’écrit demandé)
- Cohérence du texte :
*progression des informations
0.25X4
*absence de répétitions
*absence de contre-sens
*emploi de connecteurs
- Structure adéquate (introduction-développement-conclusion)
0.25X3
0.25

2

2

3

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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مجزأة

Sujet II :
I. Compréhension de l’écrit : (13 points)
1.5

1.5

1. Le thème abordé :
- L’impact des TIC sur les apprentissages.

1

05x2

2. Les deux propositions du 3ème § :
- Les TIC favorisent de meilleurs enseignements et apprentissages
- Elles n’entrainent pas de différence significative sur le plan de
l’apprentissage

2

0.5x4

3. Les quatre (4) noms du 2ème § : communication, technologies, image, son,
vidéo, clics

1.5

1.5

4. la proposition qui a le même sens : « C’est plutôt la manière dont les TIC
sont intégrées en éducation qui contribuera au non à la réussite éducative
des apprenants »
5.
-

2

0.5x4

-

Tardif : les TIC aident les apprenants à résoudre des problèmes / les
TIC favorisent les échangent / les TIC améliorent et enrichissent la
présentation de la connaissance.
Russel : l’intégration des TIC en éducation n’améliore pas les
apprentissages.

6.
1

0.5x2

7.

2

0.5x4

(2ème §) « Celles-ci » renvoie à : Les TIC
(2ème §) « Lui » renvoie à : Tardif

« Les études sur l’intégration des TIC à l’école divergent au sujet de leur
l’impact sur les apprentissages. Certains chercheurs approuvent cette idée et
considèrent les TIC comme une source de motivation scolaire. D’autres, au
contraire, estiment que les nouvelles technologies n’apportent pas un plus
significatif à la réussite scolaire ».

8. Eléments de réponse :
- Exprimer son opinion (l’emploi du je ou une expression introduisant
l’opinion, verbe d’opinion …)
- Avancer des arguments (la numérisation des opérations de gestion
administratives / l’acquisition de nouveaux savoirs ( formation en
ligne) / développement de la recherche scientifique / développement
du commerce en ligne / gain de temps…)
2

0.5x4

Critères d’évaluation : respect de la consigne, cohérence, pertinence des
idées et correction de la langue.
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مجموعة

مجزأة

)عناصر اإلجابة (الموضوع ال ّثاني
II. Production écrite : (07 points)
Sujet 1 : Compte-rendu objectif

1. Organisation de la production :
- Présentation du texte (mise en page)
- Cohérence du texte :
*progression des informations
0.25X4
*absence de répétitions
*absence de contre-sens
*emploi de connecteurs
- Structure adéquate (accroche-condensation)
0.25X2
0.5

2

2

3

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 (condensation et reformulation)
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

1. Organisation de la production :
- Présentation du texte (mise en page selon le type d’écrit demandé)
- Cohérence du texte :
*progression des informations
0.25X4
*absence de répétitions
*absence de contre-sens
*emploi de connecteurs
- Structure adéquate (introduction-développement-conclusion)
0.25X3
0.25

2

2

3

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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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني لالمتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
 آداب وفلسفة:الشعبة

2020 :دورة

 اللغة اإلنجليزية:اختبار في مادة

 د02 سا و20 :المدة

:على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين
الموضوع األول

Part One: Reading
A. Comprehension

(15 points)
(07 pts)

Read the text carefully then do the following activities:
According to UNESCO’s institute for Statistics, there are 258 million children around the world with
no access to education – 59 million at the primary level alone. Today, poverty remains one of the greatest
barriers to enrolment in education programmes. For example, in rural and remote parts of Tanzania, Chacha,
a 12-year-old boy, is forced into a life of work. He says: “I have no choice; I know the work is dangerous
but I have to help provide for my family.”
All children should be able to attend primary school regardless of whether their parents can or can’t pay
for education. In 2001, Tanzania implemented the Primary Education Development Programme and
eliminated public school fees to increase access to primary education. And yet, the authorities are facing
obstacles to achieve universal primary education there.
It is time to help ensure there are zero out-of-school children in every corner of the world. Every child
deserves the right to quality education. However, until that is embraced by all, there will be no education
for all.
Adapted from: Paddy Dowling, The Independent, 14 Dec. 2019.

1. The text is:

a- a newspaper article.

b- an extract from a book.

c- a letter.

2. Read the text and put the following ideas in the order they appear in the text.
a) Both rich and poor children should have access to education.
b) Despite the implementation of a special programme, not all children go to school in Tanzania.
c) Everyone should be involved to ensure education for all.
d) Poverty is an obstacle to education.
3. Answer the following questions according to the text.
a) Do all children around the world attend school? Justify.
b) Why is the 12-year-old boy forced to work?
c) What did the Tanzanian government do to help the poor attend school?
4. Find who or what the underlined words refer to in the text.
a- he (§1)
b- their (§2)
c- there (§2)
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B. Text Exploration

(08 pts)

1. Find in the text words or phrases that are opposite in meaning to:
a) Urban ≠ ………(§1) b) decrease ≠ …………(§2) c) rejected ≠ ……….(§3)
2. Divide the following words into roots and affixes.
Enrolment - uneducated - vocational
prefix
root
suffix

3. Rewrite sentence “b” so that it means the same as sentence “a”.
1) a- The authorities should sensitize parents to the importance of education.
b- Authorities had better …...................................
2) a- If everybody is involved in the field of education, there will be positive change.
b- Unless ….........................................................
3) a- The young boy succeeded in his studies although he was poor.
b- Despite …........................................................
4. Fill in the gaps with words from the list given.
their

-

most

-

general

-

invest

Most countries consider education one of the …1… important areas of public life. Countries
throughout the world …2… large amounts of time, money, and other resources to provide education
for …3… citizens. The school systems of all modern nations provide both …4… education and
vocational education.

Part Two: Written Expression

(05 points)

Choose ONE of the following topics:
Topic One:
In your school, you have noticed that some of your schoolmates drop out for several reasons.
Write an article of about 80 to 120 words for your school magazine in which you state the main causes
behind this issue and suggest solutions.
The following notes may help you:
-

poverty / distant schools / maltreatment …
improve living standards/ provide transportation/ psychological help …

Topic Two:
While you were about to get some official documents in the town hall, you were a victim of bureaucratic
abuse.
Write an article of about 80 to 120 words to be published in the local newspaper to denounce this
unethical practice and propose ways to fight it.

انتهى الموضوع األول
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الموضوع الثاني
Part One: Reading
(15 points)
A. Comprehension
(07 pts)
Read the text carefully then do the following activities.
Archaeologists in Egypt have discovered a huge cemetery hidden under the sands south of Cairo.
The 2,000-year-old necropolis was found in the Nile Valley near the city of Minya. It contains thousands
of artifacts, including coffins and statues.
Archaeologists started digging in the site late last year. They found tombs belonging to the priests
of Thoth who was the ancient God of the moon and wisdom. Thoth was also believed to be the inventor of
writing. Egypt’s antiquities Minister said, “We will need at least five years to work on the necropolis. This
is only the beginning of a new discovery.”
Mostafa Waziri, the head of the archaeological site was very excited about its contents. The diggers
have uncovered eight tombs so far. They expect many more to be found soon. The tombs contain a wealth
of historic treasures. One of them includes more than 1,000 statues and four pottery jars that contain the
remains of the internal organs of important ancient Egyptians.
Adapted from: www.breakingnewsenglish.com

1. Say whether the following statements are true or false.
a)
b)
c)
d)

Egyptian archaeologists found a buried city in Minya.
Work on the site started few years ago.
It was supposed that Thoth invented writing.
The tombs were empty.

2. Identify the paragraph in which the following ideas are mentioned.
a) Egyptian archaeologists look forward to finding more tombs.
b) The work on the site will take a long time.
3. Answer the following questions according to the text.
a) What did the archaeologists find in the necropolis?
b) Who was Thoth?
c) Did the diggers unearth valuable objects? Justify.

4. Find who or what the underlined words refer to in the text.
a) It (§1)

b) they (§2)

c) its (§3)
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B. Text Exploration

(08 pts)

1. Find in the text words or phrases that are closest in meaning to the following.
a) works of art = …….. (§1)
b) graves = ……….. (§2)
c) pots = ………. (§3)
2. Complete the chart as shown in the example.
Verb
Noun
Example
To civilize
civilization
to believe
…………….
…………….
Inventor

Adjective
civilized
…………….
…………….

3. Combine each pairs of sentences with the connectors given between brackets. Make changes
where necessary.
a) Ancient Egyptians mummified the bodies of the dead. They put the mummies in tombs. (after)
b) Archaeologists continue digging in the site. Archaeologists will find more sarcophagi.
(provided that)
4. Reorder the following sentences to get a coherent passage.
a) A French officer discovered the engraved stone in 1799.
b) Today, it is still preserved in the British Museum.
c) The Rosetta stone gave the world the key to the long-forgotten language of ancient Egypt.
d) He found it half buried in the mud near Rosetta, a city near Alexandria, Egypt.
Part Two: Written Expression
Choose ONE of the following topics:

(05 points)

Topic One:
You recently visited the Pyramids as part of an exchange programme between the ministry of national
education and that of Egypt. Your teacher asked you to prepare a report on your visit to share with your
schoolmates.
Write an article of about 80 to 120 words to your school magazine to tell about the rise and achievements
of the ancient Egyptian civilisation.
The following notes may help you:
–
–
–
–
–

along the Nile river /- 5000 BC
The Pharaoh/ the absolute monarch of the country
Achievements : The Pyramids
irrigation systems
mummification

Topic Two:
Today English has become the leading language in the world. However, in our country, it is still
taught only in the middle school and the secondary school. You think that it should be taught from
primary school.
Write an opinion article of about 80 to 120 words to the local newspaper to state the benefits of
learning English from the primary school.

انتهى الموضوع الثاني
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مجزأة

(15pts)
07 pts
0.5

5.0

02

0.5x4

Part One: Reading
A. Comprehension:
1. a - a newspaper article
2. 1- d

2- a

3- b

4- c

3. a. No, they don’t / No, not all of them/ No. Justification: There are 258
million children and young people around the world with no access
to education.
03

1.50

1x3

0.5x3

(8pts)
01.50

0.5x3

01.75

0.25x7

b. To help provide for his family.
c. The Tanzanian government implemented the Primary Education
Development Programme and eliminated public school fees to help the poor
attend school.
4. a. He (§1) Chacha /12 year-old boy.
b-their (§2) all children
c- there (§2) Tanzania
B. Text Exploration:
1. a. rural
b. increase.

c. embraced

2.
prefix
/////////////
un
/////////////

02.75

0.75
01

01

02
)5pts(

0.5x4

root

suffix

enrol
educate
vocation

ment
ed
al

3. 1) -The authorities had better sensitize parents to the importance of education.
2) -Unless everybody is involved in the subject of education, there will be
no positive change.
- Unless everybody is involved in the subject of education, there will not
(won’t) be any positive change.
3) - Despite his poorness, the young boy succeeded in his studies.
(accept poverty)
- Despite being poor, the young boy succeeded in his studies.
- Despite the fact (that) the young boy was poor, he succeeded in his
studies.
4. Gap filling
1. most
2. invest
3. their.
4 . general
Part Two: Written Expression

Criteria

Relevance

Semantic
Coherence

Lph

1

1

Correct
use of
English
2

0  من1 صفحة
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Excellence
(vocabulary
and creativity)
1

Final
score
05pts

0202  بكالوريا/ آداب وفلسفة:) الشعب(ة/ اللغة اإلنجليزية:تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة
العالمة

)Ancient Civilizations :عناصر اإلجابة (الموضوع ال ّثاني

مجزأة مجموعة
(15pts)
07pts

Part One: Reading
A. Comprehension :
1.

02pts

0.5×4

01pt

0.5X2

02.5pts

01
0.5
01

01.5pt

0.5×3

a. F
2. a. §3

b. F

c. T

d. F

b.§2

3.

(8pts)
01.5pts

a) They found thousands of artifacts / tombs.
b) Thoth was the ancient God of the moon and wisdom.
c) Yes, they did. The tombs contained a wealth of historic treasures.
4. a.it (§1) necropolis b.they (§2) archaeologists
c. its (§3) archaeological site.
B. Text Exploration :
1.

0.5×3

a-artifacts

b-tombs

c-jars

2.
02pts

0.5×4

02,5pts

1.25×2

02pts

)5pts(

Verb
///////
To invent

Noun
Belief / believer
/////////////////

Adjective
believable
Inventive/inventible/
inventional

3.
a) After ancient Egyptians had mummified the bodies of the dead, they put
the mummies in tombs.
- Archaeologists will find more sarcophagi provided that they
continue digging on the site.
- Provided that archaeologists continue digging on the site, they will
find more sarcophagi.

0.5×4

4.

1-c

2-a

3-d

4-b

N.B. (0.5 for the opening sentence and 0.5 for each logical pair)
Part Two: Written Expression
Criteria

L.PH

Relevance

1

Semantic
Coherence

1

Correct use
of English

2

0  من0 صفحة
3as.ency-education.com

Excellence
(vocabulary and
creativity)

1

Final
score

5

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت واﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت
اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي
اﻟﺸﻌﺒﺔ :آداب وﻓﻠﺴﻔﺔ ،ﻟﻐﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ

دورة2020 :

اﺧﺘﺒﺎر ﻓﻲ ﻣﺎدة :اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘرﺸﺢ أن ﯿﺨﺘﺎر أﺤد اﻟﻤوﻀوﻋﯿن اﻵﺘﯿﯿن:

اﻟﻤﺪة 02 :ﺳﺎ و 30د

اﻟﻤوﻀوع اﻷول

اﻟﺘﻤﺮﯾﻦ اﻷول 06) :ﻧﻘﺎط(
ﻟﺘﻛن اﻷﻋداد اﻟطﺒ�ﻌ�ﺔ  b ، aو  cﺤﯿث  b = 2970 ، a = 2020 :و . c = 1441
ﻟﻛﻞ ﻤن اﻷﻋداد  b ، aو  cﻋﻠﻰ . 9
ّ (1
ﻋﯿن �ﺎﻗﻲ اﻟﻘﺴﻤﺔ اﻹﻗﻠﯿد�ﺔ ّ
أن اﻟﻌددﯿن  bو ) ( a + 5ﻤﺘواﻓﻘﺎن ﺒﺘردﯿد . 9
 (2ﺘﺤّﻘق ّ
ﺜم اﺴﺘﻨﺘﺞ �ﺎﻗﻲ اﻟﻘﺴﻤﺔ اﻹﻗﻠﯿد�ﺔ ﻟﻠﻌدد
 (3ﺘﺤّﻘق ّ
أنّ 2a ≡− 1[9] :
أن اﻟﻌدد ) � ( 3a − 2b − 12c 2ﻘﺒﻞ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ . 9
ّ (4ﺒﯿن ّ

31

)  ( 2aﻋﻠﻰ . 9

اﻟﺘﻤر�ن اﻟﺜﺎﻨﻲ 06) :ﻨﻘﺎط(

= . u1 + u3
=  u2 − u0و 16
اﻷول  u0و أﺴﺎﺴﻬﺎ  rﺤﯿث4 :
ﻟﺘﻛن )  ( unﻤﺘﺘﺎﻟ�ﺔ ﺤﺴﺎﺒ�ﺔ ّ
ﺤدﻫﺎ ّ
اﻟﺤد  u0و اﺴﺘﻨﺘﺞ اﻷﺴﺎس  rﻟﻠﻤﺘﺘﺎﻟ�ﺔ ) . ( un
ﺜم ّ
 (1اﺤﺴب ّ
اﻟﺤد ّ ، u2
ﻤﻌرف ﺒ ــ. un= 4 + 2n :
أن ّ
 (2أ ّ .ﺒﯿن ّ
اﻟﺤد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺘﺘﺎﻟ�ﺔ ) ّ ( un
ﺘﻐﯿر اﻟﻤﺘﺘﺎﻟ�ﺔ ) . ( un
بّ .
ﺤدد ﻤﻊ اﻟﺘّﺒر�ر اﺘﺠﺎﻩ ّ
ﻤﺤددا ُرﺘﺒﺘﻪ.
ﺤد ﻤن ﺤدود اﻟﻤﺘﺘﺎﻟ�ﺔ ) ّ ، ( un
أن اﻟﻌدد ّ 2020
ّ (3ﺒﯿن ّ

 (4اﺤﺴب اﻟﻤﺠﻤوع s

اﻟﻤﻌ ّرف ﺒ ـ S = u0 + u1 + ... + u1008 :

اﻟﺘﻤر�ن اﻟﺜﺎﻟث 08) :ﻨﻘﺎط(

ﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ  ﺒـ، f ( x ) = x 3 − 6 x 2 + 9 x − 4 :
اﻟداﻟﺔ اﻟﻌدد�ﺔ ّ f

و )  (C fاﻟﺘّﻤﺜﯿﻞ اﻟﺒ�ﺎﻨﻲ ﻟـ  fﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘوي اﻟﻤﻨﺴوب اﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠم اﻟﻤﺘﻌﺎﻤد اﻟﻤﺘﺠﺎﻨس . O; i, j

)

(

كﻞ ﻤن ∞ −و ∞. +
 (1اﺤﺴب ﻨﻬﺎ�ﺔ ّ
اﻟداﻟﺔ  fﻋﻨد ّ
ﺜم ادرس إﺸﺎرة )  f ′( xﻋﻠﻰ . 
 (2أ ّ .ﺒﯿن ّأﻨﻪ ﻤن أﺠﻞ ّ
كﻞ ﻋدد ﺤﻘ�ﻘﻲ ّ ، f ′( x ) = 3( x − 1)( x − 3) : x
ﺘﻐﯿراﺘﻬﺎ.
ﺜم ﺸ ّكﻞ ﺠدول ّ
ب .اﺴﺘﻨﺘﺞ اﺘﺠﺎﻩ ّ
ﺘﻐﯿر ّ f
اﻟﻨﻘطﺔ  Aاﻟﺘﻲ ﻓﺎﺼﻠﺘﻬﺎ . 2
 (3اﻛﺘب ﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻟـ )  (Tاﻟﻤﻤﺎس ﻟﻠﻤﻨﺤﻨﻰ )  (C fﻓﻲ ّ

2
= ). f ( x
كﻞ ﻋدد ﺤﻘ�ﻘﻲ ( x − 1) ( x − 4) : x
 (4أ  .ﺘﺤّﻘق ّأﻨﻪ ﻤن أﺠﻞ ّ
ﺜم اﺴﺘﻨﺘﺞ ﻨﻘط ﺘﻘﺎطﻊ )  (C fوﺤﺎﻤﻞ ﻤﺤور اﻟﻔواﺼﻞ.
ب .ﺤﻞ ﻓﻲ  اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ّ f ( x ) = 0

ﺜم ارﺴم كﻼ ﻤن )  (Tو ) . (C f
 (5اﺤﺴب )ّ f (0
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اﻟﻤوﻀوع اﻟﺜﺎﻨﻲ
اﻟﺘﻤر�ن اﻷول 06) :ﻨﻘﺎط(

= u3 × u5
ﺤدﻫﺎ اﻷول  ، u1ﺤدودﻫﺎ ﻤوﺠ�ﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺤﯿث 2916 :
ﻟﺘﻛن )  ( unﻤﺘﺘﺎﻟ�ﺔ ﻫﻨدﺴ�ﺔ ّ
 (1اﺤﺴب اﻟﺤد . u4

أن أﺴﺎس اﻟﻤﺘﺘﺎﻟ�ﺔ )  ( unﻫو . 3
 (2ﻋﻠﻤﺎ ّ
أن  ، u3 = 18ﺘﺤﻘق ّ
ﺜم اﻛﺘب ﻋ�ﺎرة اﻟﺤد اﻟﻌﺎم  unﺒدﻻﻟﺔ . n
 (3اﺤﺴب ّ
اﻟﺤد ّ
اﻷول ّ ، u1
أن( 729 = 36 :
ﻋﯿن رﺘ�ﺔ ّ
اﻟﺤد اﻟذي ﻗ�ﻤﺘﻪ  ) .1458ﻻﺤظ ّ
ّ (4

 (5اﺤﺴب ﺒدﻻﻟﺔ  nاﻟﻤﺠﻤوع  SnﺤﯿثSn = u1 + u2 +  + un :

اﻟﺘﻤر�ن اﻟﺜﺎﻨﻲ 06) :ﻨﻘﺎط(

 aو  bﻋددان ﺼﺤ�ﺤﺎن ﺤﯿثa ≡ 2 [ 7 ] :

،

ﻋﯿن �ﺎﻗﻲ اﻟﻘﺴﻤﺔ اﻹﻗﻠﯿد�ﺔ ﻟﻠﻌدد  bﻋﻠﻰ . 7
ّ (1

. b = 2020

)

(

2
2
أن اﻟﻌدد − 8
ﺜم اﺴﺘﻨﺘﺞ ّ
ّ (2ﺒﯿن ّ
أن ّ a + b ≡ −1[ 7 ] :
كﻞ ﻤن اﻷﻋداد  42 ، 4و  43ﻋﻠﻰ . 7
 (3أ ّ .
ﻋﯿن ﺒواﻗﻲ اﻟﻘﺴﻤﺔ اﻹﻗﻠﯿد�ﺔ ﻟـ ّ

بّ .ﺒﯿن
ﺠـّ .ﺒﯿن

كﻞ ﻋدد طﺒ�ﻌﻲ 43n ≡ 1[ 7 ] : n
ّأﻨﻪ ﻤن أﺠﻞ ّ
أنb 21 ≡ 1[ 7 ] :
ّ

1962

� a 2 + b 2ﻘﺒﻞ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ . 7

أن. 43n+1 ≡ 4 [ 7 ] :
ﺜم اﺴﺘﻨﺘﺞ ّ
ّ

ﻋﯿن اﻷﻋداد اﻟطﺒ�ﻌ�ﺔ � nﺤﯿث �كون. 4n + a + b 21 ≡ 0 [ 7 ] :
ّ (4
اﻟﺘﻤر�ن اﻟﺜﺎﻟث 08) :ﻨﻘﺎط(
1 3
اﻟداﻟﺔ اﻟﻌدد�ﺔ
اﻟﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ  ﺒــx + 2 x 2 + 3 x :
ﻨﻌﺘﺒر ّ f
ّ
3
 
O
;
i
و )  ( C fاﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﺒ�ﺎﻨﻲ ّﻟﻠداﻟﺔ  fﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘوي اﻟﻤﻨﺴوب إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠم اﻟﻤﺘﻌﺎﻤد اﻟﻤﺘﺠﺎﻨس ) ( , j
= )، f ( x

اﻟداﻟﺔ  fﻋﻨد كﻞ ﻤن ∞ −و ∞ . +
 (1اﺤﺴب ﻨﻬﺎ�ﺔ ّ
ﺜم ادرس إﺸﺎرة )  f ′( xﻋﻠﻰ . 
 (2أ ّ .ﺒﯿن ّأﻨﻪ ﻤن أﺠﻞ كﻞ ﻋدد ﺤﻘ�ﻘﻲ ( x + 3)( x + 1) : x
= )ّ ، f '( x
ﺘﻐﯿراﺘﻬﺎ.
ﺜم ّ
ب .اﺴﺘﻨﺘﺞ اﺘﺠﺎﻩ ّ
ﺸكﻞ ﺠدول ّ
ﺘﻐﯿر ّ ، f
−2 

اﻟﻨﻘطﺔ  A  − 2; ﻫﻲ ﻨﻘطﺔ اﻨﻌطﺎف ﻟﻠﻤﻨﺤﻨﻰ ) . ( C f
أن ّ
ّ (3ﺒﯿن ّ
3 

 (4اﻛﺘب ﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻟـ )  ( Dاﻟﻤﻤﺎس ﻟﻠﻤﻨﺤﻨﻰ )  ( C fﻓﻲ اﻟﻨﻘطﺔ . A
ﺜم ارﺴم كﻼ ﻤن )  ( Dو ) . ( C f
 (5اﺤﺴب )ّ f (0
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اﻷول(
ﻋﻨﺎﺼر اﻹﺠﺎ�ﺔ )اﻟﻤوﻀوع ّ
اﻟﺘﻤر�ن  06) :01ﻨﻘﺎط(

 b ≡ 0 [9] ، a ≡ 4 [9] (1و ]c ≡ 1[9

أن اﻟﻌددﯿن  bو )  ( a + 5ﻤﺘواﻓﻘﺎن ﺒﺘردﯿد . 9
 (2اﻟﺘﺤﻘق ّ
أن 2a ≡ − 1[9] :
 (3اﻟﺘﺤﻘق ّ
 .اﺴﺘﻨﺘﺎج �ﺎﻗﻲ اﻟﻘﺴﻤﺔ اﻹﻗﻠﯿد�ﺔ ﻋﻠﻰ  9ﻟﻠﻌدد

]≡ 8[9

31

) ( 2a

31

اﻟﻌﻼﻤﺔ

ﻤﺠزأة

ﻤﺠﻤوﻋﺔ

3x 0.75

2.25

1

1

0.5

) : ( 2a

أن اﻟﻌدد ) � ( 3a − 2b − 12c 2ﻘﺒﻞ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ 9
 (4ﺘﺒ�ﺎن ّ

0.5X2
5x0.25

1.5
1.25

اﻟﺘﻤر�ن  06) :02ﻨﻘﺎط(
، u0 = 4 ، u2 = 8 (1

r=2

0.75+2x0.5

أن un= 4 + 2n :
 (2أ( ﺘﺒ�ﺎن ّ

1.75

0.5

ب( ﻟدﯿﻨﺎ  r > 0وﻤﻨﻪ )  ( unﻤﺘزاﯿدة ﺘﻤﺎﻤﺎ

0.75

� un = 2020 (3كﺎﻓﺊ n = 1008
اﻟرﺘ�ﺔ ﻫﻲ 1009

 (4ﻨﺠدs = 1021108 :

1.25

0.75
0.75

1.5

1.25

1.5

اﻟﺘﻤر�ن  08) :03ﻨﻘﺎط(
(1

∞lim f ( x ) = +

∞x→+

،

∞lim f ( x ) = −

∞x→−

 (2أ( )f ′( x) =3( x − 1)( x − 3

0.5+0.5

1

2x0.5

دراﺴﺔ إﺸﺎرة )f ′( x

1

ب( اﺘﺠﺎﻩ اﻟﺘﻐﯿر وﺠدول اﻟﺘﻐﯿرات

0.5+0.5

=y
 (3ﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﻤﺎس−3 x + 4 :

1

= )f ( x
 (4أ( اﻟﺘﺤﻘق أن ( x − 1) 2 ( x − 4) :

ب( ﺤﻞ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ  f ( x) = 0واﺴﺘﻨﺘﺎج ﻨﻘط اﻟﺘﻘﺎطﻊ

 (5ﺤﺴﺎب )f (0

0.5
0.5+0.5

3
1
1.5

0.25

ورﺴم )  (Tو ) . (C f

0.75+0. 5
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ﻋﻨﺎﺼر اﻹﺠﺎ�ﺔ )اﻟﻤوﻀوع اﻟ ّﺜﺎﻨﻲ(
اﻟﺘﻤر�ن  06) :01ﻨﻘﺎط(
(1

u4 = 54

أن أﺴﺎس اﻟﻤﺘﺘﺎﻟ�ﺔ )  ( unﻫو . 3
 (2اﻟﺘﺤﻘق ّ
un = 2(3) n−1 ، u1 = 2 (3
 (4ﻟدﯿﻨﺎ � un = 1458كﺎﻓﺊ n = 7

(5

و رﺘﺒﺘﻪ 7

3n − 1
=S
n

اﻟﻌﻼﻤﺔ

ﻤﺠزأة

ﻤﺠﻤوﻋﺔ

1

1

1.25

1.25

0.75+0.5

1.25

0.5+0.75

1.25

1.25

1.25

اﻟﺘﻤر�ن  06) :02ﻨﻘﺎط(
 (1ﺘﻌﯿﯿن �ﺎﻗﻲ اﻟﻘﺴﻤﺔ اﻹﻗﻠﯿد�ﺔ ﻟﻠﻌدد  bﻋﻠﻰ . 7
أن . a 2 + b 2 ≡ −1[ 7 ] :
 (2ﺘﺒ�ﺎن ّ

أن− 8 :
اﺴﺘﻨﺘﺎج ّ

)

1962

1
0.5

(

� a 2 + b 2ﻘﺒﻞ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ . 7

ـكﻞ ﻤن اﻷﻋداد  42 ، 4و  43ﻋﻠﻰ 7
 (3أ( ﺘﻌﯿﯿن ﺒواﻗﻲ اﻟﻘﺴﻤﺔ اﻹﻗﻠﯿد�ﺔ ﻟ ّ
كﻞ ﻋدد طﺒ�ﻌﻲ 43n ≡ 1[ 7 ] : n
ب( ﺘﺒ�ﺎن ّأﻨﻪ ﻤن أﺠﻞ ّ

أن. 43n+1 ≡ 4 [ 7 ] :
اﺴﺘﻨﺘﺎج ّ

أنb 21 ≡ 1[ 7 ] :
ﺠـ( ﺒ�ﺎن ّ
 (4ﺘﻌﯿﯿن اﻷﻋداد اﻟطﺒ�ﻌ�ﺔ � nﺤﯿث �كون. 4n + a + b 21 ≡ 0 [ 7 ] :

0.5

1
1

0.75
0.75
0.5

3

1
1

1

اﻟﺘﻤر�ن  08) :03ﻨﻘﺎط(

lim f ( x) = +∞ (1

∞x →+

،

∞lim f ( x) = −

∞x →−

 (2أ( )( x + 3)( x + 1
= ) f '( xو إﺸﺎرة )  f ′( xﻋﻠﻰ . 

ب(  fﻤﺘزاﯿدة ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ كﻞ ﻤن اﻟﻤﺠﺎﻟﯿن ] ]−∞ ; − 3و [∞ [ −1; +
وﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺎل ][ −3; −1
ﺠدول اﻟﺘﻐﯿرات

A (3

ﻫﻲ ﻨﻘطﺔ اﻨﻌطﺎف ﻟﻠﻤﻨﺤﻨﻰ ) (

: Cf

ﺤﺴﺎب ) ’ f ''( xﺤﻞ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ  f ''( x) = 0و ﻫو )  ’( x = −2اﺸﺎرة ). f ''( x
(4

( D) : y =− x − 83

f (0) = 0 (5

0.5+0.5

1

0.5x2
1

3

1
0.5x3

1.5

1

1

0.25

ورﺴم كﻼ ﻤن )  ( Dو ) (

0.25

. Cf

1
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