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[البقرة]211:

المطلوب:
)2
)1
)3

)4

حبَبة للمؤمنين" من وسائل تثبيت العقيدة اإلسالمية.
الم َّ
رسم ُّ
" ُ
الصور ُ
الصحيحة.
ثم اذكر َس َب َبين من أسباب االنحراف عن العقيدة ّ
 اشرح هذه الوسيلةّ ،السابقة من جهة المعتقد.
الرسالة
المحمدية ّ
أشارت اآلية الكريمة إلى عالقة ّ
السماوية ّ
بالرساالت ّ
ّ
السالم.
 َع ّدد اعتقادين لليهود وآخرين ّللنصارى في األنبياء عليهم ّ
ق
فسية.
الص ّحة ّ
الن ّ
نصت اآلية الكريمة على بعض المقاصد الشرعية ،وطر الحفاظ على ّ
ّ
ٍ
ثم مثّل ألحدهما بمثال من اآلية.
أ -استخرج قسمين من أقسام المقاصدّ ،
ق
يدل عليه في اآلية الكريمة.
فسية بما ُّ
الص ّحة ّ
الن ّ
ب -اربط ّ
كل طريق من طر الحفاظ على ّ
من أعظم القيم في القرآن الكريم" :األمانة".

صنفها.
ثم ّ
أّ -بين معناها ّ
الصنف ،م ّبينا أثرها.
ب -استنبط من اآلية الكريمة قيمة أخرى من نفس ّ
 )5استخرج من اآلية حكما وفائدة.
الجزء الثاني 80( :نقاط)

أن رسول ﷲ ﷺ قال « :لَ ي ْزِني َّ ِ
ق َو ُه َو
َع ِن أَِبي ُهْر َيرة َّ 
ين َي ْس ِر ُ
ين َي ْزِني َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌنَ ،ول َي ْس ِر ُ
ق ِح َ
الزاني ِح َ
َ
[أخرجه مسلم]
ين َي ْشَرُب َها َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن »
ُم ْؤ ِم ٌنَ ،وَل َي ْشَر ُب َ
الخ ْمَر ِح َ
المطلوب:
النوع من العقوبات؟ ولماذا؟
ذكر الحديث ّ
َ )2
الشريف جملة من الجرائم :أ -ما نوع عقوباتها؟ متى ينفذ هذا ّ
السّنة.
بّ -
السرقة من ّ
حدد عقوبات تلك الجرائم مع ذكر دليل عقوبة ّ
الدية" - .كيف َيحكم بهما القاضي حال االعتداء على النفس؟
 )1من العقوبات ّ
الشرعية" :القصاص و ّ
يفسر" تحديد مقدار هذه العقوبات"؟ عّلل إجابتك.
 )3هل يمكن للعقل أن ّ
انتهى الموضوع األول
صفحة  1من 2

اختبار في مادة :العلوم اإلسالمية  /الشعبة :كل الشعب  /بكالوريا 2021
الموضوع الثاني
الجزء األول 21( :نقطة)

َّ ِ
ِ ِ
الشْر ُك َّ
بالل ِه،
عن أبي هريرةعن الن
اج َتِنُبوا َّ
قالِّ :
بيﷺ قالْ « :
سول الله وما ُه َّن ؟ َ
الموبقات .قالوا :يا َر َ
السْب َع ُ
ّ ّ
ف ،وَق ْذف المحص ِ
الزح ِ
مال الي ِتيمِ ،و َّ ِ
ِ
الن ْف ِ
الس ْحُر ،وَق ْت ُل َّ
ق ،وأَ ْك ُل ِّ
نات
وم َّ ْ
س َّالتي َحَّرَم ﷲ َّإل َ
بالح ِّ
الربا ،وأَ ْك ُل ِ َ
ُ ُْ َ
و ّ
الت َوّلي َي َ
الغاف ِ
الم ْؤ ِم ِ
نات ِ
]متفق عليه[
الت »
ُ
الزحف :الفرار من ميدان المعركة.
المحصنات :العفيفات  -الّتوّلي يوم ّ
الموبقات :المهلكات ُ -
ُ -

المطلوب:
الصحابي راوي الحديث.
ّ )2
عرف ّ
الشرك انحراف عن العقيدة اإلسالمية.
ّ )1
اإلسالمية لغة واصطالحا.
عرف العقيدة
ّ
أّ -
اإلسالمية على الفرد وآخر على المجتمع.
أثر واحدا للعقيدة
ب-اشرح ا
ّ
لضرورّية.
الشريف إلى بعض مقاصد ا ّ
 )3أشار الحديث ّ
لشريعة اإلسالمية ا ّ
الشاهد في الحديث الشريف.
مبينا موضع ّ
أ -استنبط مقصدين ضرورّيين ّ
بَ -س ّم نوع العقوبة التي تحفظ المقصدين الّلذين استخرجتَهما.
 )4قذف المحصنات المؤمنات الغافالت ي َنافي قيمة المعاشرة بالمعروف.
أ -ما مفهوم القيم؟
ثم اشرحها.
بّ -
صنف قيمة المعاشرة بالمعروف ّ
 )5استخرج من الحديث حكمين وفائدتين.

الجزء الثاني 80( :نقاط)

وآدم من تراب ،أكرمكم عند ﷲ
ربكم واحد ،وا ّن ُ
اس ّ
إن ّ
حجة الوداعّ « :
...أيها الّن ُ
جاء في خطبة ّ
آلدم ُ
أباكم واحد ،كّلكم َ
الغابب.
اهد
أتقاكم ،وليس لعربي على ع
غت؟ الّلهم فاشهد .قالوا :نعم ،قال :فليبّل غ ّ
الش ُ
جمي فضل إلّ بال ّتقوى ،أل هل بّل ُ
َ
َ ّ
ّ
وصية في أكثر من
وصية ،ول يجوز
ارث
ارث
نصيبه من الميراث ،ول يجوز لو ٍ
لكل و ٍ
ّأيها الّناس ّ
ّ
ّ
َ
إن ﷲ قد َق َس َم ّ
ُّ
الثلث»...
]مجموعة الوثابق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدة[
المطلوب:
دية.
الرسالة
السند
)2
المحم ّ
ّ
خاصية من خصائص ّ
ّ
تضمن ّ
ّ
درست.
مما
ثم ّ
َ
عدد ّ
بقية الخصائص ّ
 استخرجهاّ ،ظفا المصطلحات التّالية فقط:
 )1رتّب في جدول الحقوق المتعلقة بالتركة ،وشروط استحقاقها ،وموانع الميراث مو ّ
َسبقية الوفاة ۞ قضاء الديون ۞ الكفر ۞ العلم بدرجة القرابة.
۞ تنفيذ
ورث ۞ ّ
الش ّ
ك في أ ّ
وصية ّ
ّ
الميت ۞ وفاة الم ّ
 )3من طرق انتقال المال أو منافعه إلى الغير" ،الميراث والوقف".
فرق بينهما من حيث الحكم ،والمقدار ،وجهة االستحقاق (المستحّقون).
ّ -

انتهى الموضوع الثاني

صفحة  2من 2

اإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :العلوم اإلسالمية /الشعب :كل الشعب /بكالوريا0202 :
األول)
عناصر اإلجابة (الموضوع ّ
األول ( 21نقطة)
الجزء ّ

 - )1شرح الوسيلة :بذكر الصفات الحسنة ،للمؤمنين وما ينالهم من جزاء وأجر يوم القيامة ،حتى ُيقتدى بهم في صفاتهم.
الصحيحة.
 ذكر سببين من أسباب االنحراف عن العقيدة ّـ التقليد األعمى للموروثات.
 الجهل بأصول العقيدة ومعانيها.ـ الغفلة عن تدبر اآليات الكونية والقرآنية.
 التعصب والغلو في الدين. -االنغماس في الملذات والشهوات.

مجزأة

العالمة

12

مجموعة

 11ن

1×1.0

مالحظةُ :يكتفى بذكر سببين صحيحين فقط.
 )2اعتقادات اليهود والّنصارى في األنبياء:
 اعتقادات اليهود في األنبياء:
َ -ن َسَبت الردة وعبادة األصنام لسليمان عليه السالم.

َ -ن َسَبت الفواحش كشرب الخمر والزنا للوط وداوود عليهما السالم.

1×1.0

 َن َسَبت االحتيال وأخذ النبوة والبركة ليعقوب مع أبيه إسحاق على حساب أخيه عيسو عليه السالم.مالحظة  :إذا ذكرت االعتقادات اجماال تعتبر اإلجابة صحيحة [كوصف األنبياء
بصفات ال تليق بالنبوة (مثل  :الشرك ،وشرب الخمر.])...

 اعتقادات الّنصارى في األنبياء:
ـ محاسبة المسيح للناس يوم الحساب.
 التثليث :فهم يزعمون أن المسيح ابن ﷲ.فداء وتخليصا للبشرية من
 الخطيئة والخالص :فهم يزعمون أن المسيح عيسى عليه السالمُ ،صلب ً

 11ن
1×1.0

خطيئة أبيهم آدم عليه السالم.
 -زعمهم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس نبيا.

مالحظةُ :يكتفى بذكر اعتقادين صحيحين فقط.
كل واحد منهما:
ا
 )3أ -
استخرج قسمين من أقسام المقاصد ّ
الشرعية مع ذكر مثال من اآلية على ّ
الضروري - :حفظ الدين.
 المقصد ّ
 المقصد التحسيني - :الدعوة إلى مكارم األخالق :كاالنفاق ،الوفاء بالعهد ،الصبر  ،الصدق والتقوى ...
 المثال من اآلية على حفظ الدين:

1.0
1.0

 الدعوة إلى العقيدة الصحيحة :ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ.

 تشريع العبادات :ﭽ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭼ

1.0

 المثال من اآلية على حفظ المقصد التحسيني:

 1..0ن

 ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ
مالحظةُ :يكتفى بذكر قسم المقصد فقط .
ونص اآلية:
الصحة الّنفسية ّ
بّ -
الربط بين طرق الحفاظ على ّ
الصحيح للوجود والمصير:
 )2الفهم ّ

ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ

الصلة بالله تعالى تعالى:
 )1تقوية ّ
 بال ّذكر والعبادات ﭽ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭼ

1×1.0
1×1.0

 بال ّتزكية واألخالق ﭽ ﭵﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ

صفحة  1من 6

1×1.0

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :العلوم اإلسالمية /الشعب :كل الشعب /بكالوريا0202 :
األول)
عناصر اإلجابة (الموضوع ّ
 )4أ -معنى األمانة :شعور اإلنسان بمسؤوليته عما أُوكل إليه ،والوفاء بجميع تعهداته ،مع إدراكه الجازم أنه
محاسب عن ذلك أمام ربه.

 تصنيفها :قيمة فردية

مالحظة :يقبل كل مفهوم صحيح لألمانة.

مجزأة

العالمة

1.0

1.0

ب -القيمة :الصدق.

مجموعة

 11.0ن

1.0

 أثرها:

 نيل محبة ﷲ تعالى ورضوانه في الدنيا واآلخرة.

1×1.0

 تحقيق الطمأنينة والراحة النفسية
 كسب األجر والثواب.
 زيادة الثقة بين الناس.
 تعزيز العالقات االجتماعية

مالحظة :يكتفى بأثرين صحيحين فقط.
 )5استخراج الحكم والفائدة من اآلية:
األحكام

 -وجوب اإليمان باﷲ تعالى.

 استحباب اإلنفاق في سبيل ﷲ. وجوب إقام الصالة. -وجوب إيتاء الزكاة.

-

الفوائد

بيان أوجه إنفاق المال في اإلسالم.
الحث على الوفاء بالعهد.
التأكيد على أهمية الصدق.
الدعوة إلى تقوى ﷲ تعالى.

1×1.0

 12ن

صحح اإلجابة األولى فقط.
مالحظة :يقبل كل حكم أو فائدة صحيحة ،على أن ُت ّ

الجزء الثاني 08(:نقاط)
 )2أ-نوع العقوبات:
الّنوع

وقت الّتنفيذ
التعليل

1.0

الحدود

ينفذ هذا النوع من العقوبات إذا وصل أمر الجريمة إلى القضاء.

ـ ألن حق ﷲ تعالى غالب في الحدود.
ـ ألنه أصبح من الحق العام.

12
12

ب -الّتحديد:
الزنى
عقوبة ّ

المقدار
السرقة
دليل عقوبة ّ
السنة
من ّ

السرقة
عقوبة ّ

عقوبة شرب الخمر

 011جلدة لغير المحصن،
 01جلدة أو 01جلدة
قطع اليد
والرجم حتى الموت للمحصن.
(تقبل إجابة عقوبة الجلد فقط)
َقال ﷺ) :وايم ﷲ لو أ َّن ِ
فاطمة ِبْن ُت ُمحم ٍد سرق ْت لقط ْع ُت يدها( (متفق عليه)
ْ
َ
ُ
السنة يدل على عقوبة السرقة
من
صحيح
دليل
كل
يقبل
:
مالحظة
ّ

صفحة  2من 6

3×1.0
12

 10ن

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :العلوم اإلسالمية /الشعب :كل الشعب /بكالوريا0202 :
الدّية حال االعتداء على الّنفس:
 )1حكم القاضي بالقصاص و ّ
 يحكم بالقصاص حال االعتداء العمد كعقوبة أصلية.
 يحكم بالدية حال العفو في االعتداء العمد كعقوبة بديلة.
 يحكم بالدية حال االعتداء الخطأ كعقوبة أصلية.

1.0
1.0
1.0

 12.0ن

 )3أ  -إمكانية تفسير العقل :ال يمكنه ذلك.
ب -الّتعليل:
ـ العقل ال يفسر َحَّد مقدار العقوبات كالقصاص والحدود ألنها من األمور التعبدية المحضة.

ـ ألن تحديد مقدار العقوبات ثبت بنص شرعي.

مالحظة :يقبل تعليل واحد.

صفحة  3من 6

1.0
12

 12.0ن

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :العلوم اإلسالمية /الشعب :كل الشعب /بكالوريا0202 :
عناصر اإلجابة (الموضوع ال ّثاني)
الجزء األول 21(:نقطة)
الصحابي راوي الحديث :يتضمن:
 )1تعريف ّ
ّ
 اسمه ونسبه :عبد الرحمان بن صخر الدوسي نسبة إلى قبيلة دوس باليمن.
 إسالمه :أسلم عام خيبر في السنة السابعة للهجرة.
 مناقبه :شدة مالزمته للنبي ﷺ /من أكثر الصحابة حفظاً ورواي ًة للحديث وذلك ببركة
دعاء النبي ﷺ له/كان والياً على البحرين/اشتُهر بالخطابة.
 مروياته :روى  4730حديثاً.
 تُوفي سنة  43أو  40للهجرة في المدينة المنورة ودفن بالبقيع.
مالحظة :البد من ذكر ثالث معلومات صحيحة.
 )2أ) تعريف العقيدة:

 -لغة :من العقد وهو الشد والربط بقوة.

 -اصطالحا :التصديق الجازم بوجود ﷲ عز وجل وما يجب له من التوحيد في ألوهيته

وربوبيته وأسمائه وصفاته ،واإليمان بمالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خير وشر .

العالمة

مجزأة

مجموعة

3×1.0

 2.0ن

1.0
12

مالحظة :يقبل كل تعريف صحيح للعقيدة.

ب) – شرح أثر من آثار العقيدة على الفرد:
 )1تُعرف اإلنسان على ذاته ومصير .
 )2الطمأنينة واالستقرار النفسي.

12

 )3االستقامة والبعد عن االنحراف والجريمة.

– شرح أثر من آثار العقيدة على المجتمع:

 )1األخوة والتضامن.

12

 )2الصالح واإلصالح.
ُّ )3
تحقق األمن.

كل شرح صحيح ألحد هذه اآلثار.
مالحظة :ـ يقبل ّ
ـ إذا ذكر األثر فقط من غير شرح تعطى نصف العالمة.

الشاهد من الحديث.
 )3أ) استنباط مقصدين
ضروريين ،وبيان موضع ّ
ّ
شاهده من الحديث
نوع المقصد
المقصد األول

حفظ الدين

"الشرك بالله""،السحر"" ،التولي يوم الزحف"

المقصد الثاني

حفظ النفس

" قتل النفس التي حرم ﷲ إال بالحق"

المقصد الثالث

حفظ النسل

"قذف المحصنات المؤمنات الغافالت"

المقصد الرابع

حفظ المال

"أكل الربا"" ،أكل مال اليتيم"

مالحظة :يكتفى بذكر مقصدين مختلفين فقط ،كما ُتقبل إجابة حفظ العرض بدل حفظ الّنسل.

صفحة  4من 6

.×1.0

 3.0ن

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :العلوم اإلسالمية /الشعب :كل الشعب /بكالوريا0202 :
عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)
ب) تسمية نوع العقوبة التي تحفظ المقصدين المستخرجين:
نوع العقوبة
التعزير

القصاص أو الدية
ُّ
الحد
التعزير

العالمة

مجزأة

مجموعة

المقصد

حفظ الدين ":السحر" "التولي يوم الزحف"
حفظ النفس " :قتل النفس"

1×1.0

 13ن

حفظ النسل" :قذف المحصنات المؤمنات الغافالت"
حفظ المال" :أكل الربا"" ،أكل مال اليتيم"

مالحظة :تقبل اإلجابة على المقصدين اللذين استخرجهما المترشح فقط.

 )4أ) مفهوم القيم :هي مجموعة المبادئ واألخالق والمثل العليا التي نزل بها الوحي،

1.0

ب) تصنيف قيمة المعاشرة بالمعروف :هي من القيم األسرية واالجتماعية.
 -شرحها :هي المصاحبة بإحسان ،مع كف األذى واحتمال األذى بغرض تحقيق

1.0

لتحديد عالقة اإلنسان بنفسه ومحيطه وخالقه.

األمن واالستقرار ،ونشر األلفة بين أفراد األسرة والمجتمع.
مالحظة :يقبل تصنيف (المعاشرة بالمعروف) كقيمة أسرية فقط ،ويقبل كل شرح صحيح.

 11ن

12

- )5استخراج ُحكمين وفائدتين من الّنص:
الحكمان:
أ) ُ

 )1وجوب اجتناب الموبقات التي حذر منها النبي ﷺ.
 )2تحريم الشرك باﷲ تعالى.
 )3تحريم السحر.

 )4تحريم قتل النفس التي حرم ﷲ إال بالحق.
 )5تحريم الربا.

1×1.0

 )6تحريم أكل مال اليتيم.

 )7تحريم التولي يوم الزحف.

 11ن

 )8تحريم قذف المحصنات المؤمنات الغافالت.

ب) الفائدتان:

 )1تحذير النبي ﷺ أمته من الموبقات السبع.

 )2رأفة الرسول ﷺ ورحمته بأمته حيث يدلهم على الخير.

ُ )3خص األكل بالذكر في الربا ألنه أعظم أنواع االنتفاع.
 )4الشرك باﷲ من أكبر الكبائر ولذلك ُقدم في التحذير على باقي الموبقات.
 )5الدعوة إلى االبتعاد عن الموبقات وكبائر الذنوب.
 )6بيان خطورة السحر على الفرد والمجتمع.

صحح اإلجابة األولى فقط.
مالحظة :يقبل كل حكم أو فائدة صحيحة ،على أن ُت ّ

صفحة  5من 6

1×1.0

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :العلوم اإلسالمية /الشعب :كل الشعب /بكالوريا0202 :
العالمة

عناصر اإلجابة (الموضوع ال ّثاني)

مجزأة

الجزء الثاني 08(:نقاط)
المحمدية هي :عامة تخاطب جميع الناس.
السند ل ّلرسالة
- )1ال ّ
تضمنة في ّ
ّ
الم ّ
خاصية ُ
بقية الخصائص:
 ّعد ّ
 )1جامعة لثمرات ومحاسن الرساالت السابقة.
 )2خالدة غير مرهونة بزمن معين.
 )3تكفل ﷲ تعالى بحفظها.
 )2ترتيب الحقوق المتعلقة بال ّتركة وشروط استحقاقها وموانع الميراث في جدول:
الحقوق المتعلقة بال ّتركة

تنفيذ وصية الميت

قضاء ديونه

المورث
وفاة ُ

العلم بدرجة القرابة

شروط استحقاقها
موانع الميراث

 )3الفرق بين الميراث والوقف:

الشك في أسبقية الوفاة

الحكم
الميراث
الوقف

المقدار

الكفر

مستحب

الواقف

1.0
 11ن
3×1.0

1×1.0
1×1.0
1×1.0

 13ن

جهة االستحقاق

واجب/مشروع محدد شرعا
حسب رغبة

مجموعة

الورثة فقط
ـ الموقوف عليهم سواء
من الورثة أو من غيرهم
أو يكون للصالح العام

صفحة  6من 6

3×1.0
3×1.0

 13ن

❑

2021 :دورة

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

 د02 سا و20 :المدة

:على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين
الموضوع األول
Aḍris s teqbaylit
Ɣilas
S kra n win ur t-nessin ara, mi ara t-iwali ad as-yefk ma drus akk 40 n yiseggasen, seg wakken i ttesseḥfa tudert. Lḥif, yettban-d ɣef wudem-is akken i d-yettban ccib ɣef uqerruy-is, yessexreb-as leɛmer i
umeɣbun ! Yerna aya d ayen kan i d-yettbanen i wallen, wamma ayen idergen mačči d ayen ara d-nini,
lemmer ad dlunt fell-as ad ddreɣlent !
Allen-is d timecṭah, maca ur yelli wayen i asent-yettruḥun ; ttwalint kullec amzun d tid n ubareɣ !
Timmi berriket, trennu-d tili i wallen-nni, dɣa ur d-ttbanent ara akk ! Anzaren-is d aɣenǧur ! Deg wudemis ala nutni i d-yettbanen, win ara t-id-iwalin seg yidis ad iɣil d amextaf !
Deg tfekka n Ɣilas, yal taɣawsa tesɛa taqsiṭ. Anzaren, allen, ifassen akked yiḍarren-is; yal aḥric s
tmacahut-is ! Imi-s ileddi ugar i wučči, wala i umeslay. Ur yesṭuqqut ara awal, ahat yeẓra ur yelli wayen
ara d-yini ɣas akken d wid ur nesɛi ara dacu ara d-inin i yesṭuqquten awal. Ɣilas yemgarad fell-asen ! Imis ad tɣileḍ s tsegnit n tsusmi i ixaḍ. Tuyat-is hrawit, maca ur ɛebbant ara ayen i iɛebba wallaɣ-is. Leɣbayenis yeǧǧa-ten kan i yiman-is, yuɣ-itent kan deg twenza !
Ayen akk iɣef yessetḥa neɣ i as-d-yewwin leḥya deg tfekka-s d iḍarren-is; yettlusu azal n 50 !
Arkasen, iwakken ad ten-id-yaf, ilaq ad ten-yessuter ɣer lluzin. Mačči d iḍarren i yesɛa d ifejḍaren ! Dɣa
deg unebdu mi ara yels icifaḍ, s kra n win i t-iwalan ad yewhem. Deg teɣzi n yiḍarren-is i yefser lɛib, ɣef
wannect-a ur yettruḥu ara ɣer yilel, yettɣimi kan deg taddart, dinna ssnen-t, yuɣ tannumi. Ameɣbun ula d
ifassen-is ur mniɛen ara seg ddeɛwessu, d iɣezzfanen alamma tɣileḍ mačči ines ! Ad d-tiniḍ asmi meẓẓi, d
ddeɛwessu i t-yessuṭḍen ! Ifassen d yiḍarren ttnernin ma d netta yeqqim kan akken. Ula d imawlan-is
ttbanen-d am wakken ferqen leɛyub ; yemma-s teḥbes ur t-ttbibbi ara, baba-s ur t-yettawi ara yid-s ɣer berra.
Aya dayen i iḥuza umnaṛ n uxxam ɣer daxel wamma ayen akk i as-d-qqaren deg berra d ayen i
izemren ad yekref aqcic deg temẓi, ad iɣunzu ccetla-s, ad yekreh talsa...

Irnaten Murad, Izlan n yiḍ, L’ODYSSEE 2019, sb, 43-45.

11  من1 صفحة

❑
2021  بكالوريا/  كل الشعب: الشعبة/  اللغة األمازيغية:اختبار في مادة
Isestanen :
I- Tigzi n uḍris :(/12)
1. Kkes-d seg uḍris ayen i d-yemmalen ṭṭbiɛa n Ɣilas.
2. Ini-d ayɣer Ɣilas ur t-yessufuɣ ara baba-s ɣer berra ?
3. Ɣer inzi-ya : « Lǧerḥ, yeɣɣaz iḥellu, yir awal iɣɣaz irennu.»
-

Eg (xdem) assaɣ gar yinzi-ya d wayen i yellan deg tseddart taneggarut.

4. Sufeɣ-d tamsirt seg uḍris-a.
5. Suddem-d arbib seg umyag “hrawit.”
6. Sefti imyagen n tefyirt-a ɣer wurmir ussid :
Ad yekref aqcic deg temẓi, ad iɣunzu ccetla-s, ad yekreh talsa.
7. Sleḍ tafyirt-a ilmend n talɣa d twuri: Ur t-yettawi ara.
8. Semmi-d isumar n tefyirt-a, tiniḍ-d d acu-tt tesɣunt i ten-yeqqnen.
-

II-

Ttwalint kullec amzun d tid n ubareɣ.

Afares s tira :(/08)
Ur yesṭuqqut ara awal, ahat yeẓra ur yelli wayen ara d-yini ɣas akken d wid ur nesɛi ara

dacu ara d-inin i yesṭuqquten awal. Ɣilas yemgarad fell-asen ! Imi-s ad tɣileḍ s tsegnit n tsusmi
i ixaḍ.
Aru-d aḍris ideg ara d-tgelmed yiwen n umdan, tefkeḍ-as udem yelhan. (mmeslay-d ɣef
ṭṭbiɛa akked tfekka)

11  من2 صفحة

❑
2021  بكالوريا/  كل الشعب: الشعبة/  اللغة األمازيغية:اختبار في مادة
Aḍris s tcawit
Ɣilas
Win ur t-nessin ca, si aha t-ihenna ad as-yuc ma drus ukk 40 n yiseggasen, seg matta i ttesseḥfa tmeddurt. Lmiziriyet, tettban-d ɣef wudem-nnes ammin i d-yettban ccib ɣef yixef-nnes,
yessexṣer-as leɛmer i umeɣbun ! Yerni waya d matta berk i d-yettbanen i tiṭṭawin, wamma matta i
yeffren yexḍa d matta i nezmer ad d-nini, lukan ad jebbant ( ad ṭṭilent) fell-as ad ddreɣlent !
Tiṭṭawin-nnes d timeẓẓyanin, maca ulac matta i asent-yettruḥan ; ẓerrent kullec amzun d
teyya n ukɛeb ! Leḥwajeb d iberkanen, rennin-d tili i tiṭṭawin-idin, dɣa ur d-ttbanent ca ukk !
Axenfuf-nnes d azegrar ! Deg wudem-nnes ḥaca netta i d-yettbanen, win aha t-id-ihennan seg yidis
ad iɣil d amexḍaf !
Deg tfekka n Ɣilas, yal tɣawsa tesɛa tanfust. Anzaren, tiṭṭawin, ifassen d yiḍarren-nnes ;
yal aḥric s tmacahut-nnes ! Imi-nnes ireẓẓem ujar i wučči, wala i tutlayt. Ur yettkettar ca awal,
balak yeẓra ulac matta aha d-yini akedma d wid ur nesɛi ca matta aha d-inin i yettkettaren awal.
Ɣilas yemgarad fell-asen ! Imi-nnes ad tɣiled s tsegnit n tsusmi i yegni. Tiɣerḍin-nnes irawent,
maca ur ɛebbint ca matta i iɛebba yixef-nnes. Inezgam-nnes yeǧǧa-ten kan i yiman-nnes, ulac ɣers n ẓẓher !
Matta ukk iɣef yessetḥa niɣ i as-d-yewwin leḥya deg tfekka-nnes d iḍarren-nnes ; yetteqqen
azal n 50 ! Arkasen, bac ad hen-id-yaf, yelzem ad hen-yessuter si luzin. Maci d iḍarren i yesɛa d
ifedɛusen ! Dɣa deg unebdu alda ad yireḍ tasila (aṭerbaq), win i t-yeẓrin ad yebhet. Deg tezzegret
n yiḍarren-nnes i yefser lɛib, ɣef wamma ud yettruḥa ca ɣer yilel, yettɣima berk deg uqewwar, din
ssnen-t, walfen yis-s. Ameɣbun ula d ifassen-nnes ur mniɛen ca seg ddɛawi, d izegraren ad tɣiled
xḍan-t ! Ad d-tinid asmi yella d ameẓẓyan, d ddɛawi i t-yessuṭḍen ! Ifassen d yiḍarren ttgeɛmiren
ma d netta yeqqim mukca i yella. Ula d imawlan-nnes ttbanen-d amzun ferqen leɛyub ; yemma-s
teḥbes ur t-tettɛebba ca, baba-s ur t-yettawi ca yid-s ɣer berra.
Waya d matta yellan berk daxel n uxxam wamma matta ukk i as-d-qqaren deg berra yezmer
ad yekref ahyuy deg temẓi, ad iɛiff ccetlet-nnes, ad yekreh talsa...
Irnaten Murad, Izlan n yiḍ, L’ODYSSEE 2019, sb, 43-45.

11  من3 صفحة

❑
2021  بكالوريا/  كل الشعب: الشعبة/  اللغة األمازيغية:اختبار في مادة
Isestanen
I- Tigzi n uḍris :(/12)
1. Kkes-d seg uḍris matta i d-yemmalen ṭṭbiɛet n Ɣilas.
2. Ini-d maɣer Ɣilas ur t-yessrag ca baba-s ɣer berra?
3. Qra inzi-aya : « Adeddic, yeggur ittraḥa, awal ud yeḥlin yeggur yettɣaza.»
-

Egg (sawa) assaɣ jar yinzi-aya d matta i yellan deg tseddart taneggarut.

4. Serg-d tamsirt seg tseddart taneggarut.
5. Suddem-d arbib seg umyag “iraw.”
6. Sefti imyagen n tefyirt-a ɣer wurmir ussid:
Ad yekref ahyuy deg temẓi, ad iɛiff ccetlet-nnes, ad yekreh talsa.
7. Sleḍ tafyirt-aya ilmend n talɣa d twuri: Ur t-yettawi ca.
8. Semma-d isumar n tefyirt-aya, tinid-d matta d tasɣunt i ten-yeqqnen.
-

II-

Ẓerrent kullec amzun d teyya n ukɛeb.

Afares s tira :(/08)

Ur yettkettar ca awal, balak yeẓra ulac matta aha d-yini akedma d wid ur nesɛi ca matta
aha d-inin i yettkettaren awal. Ɣilas yemgarad fell-asen ! Imi-nnes ad tɣiled s tsegnit n tsusmi
i yegni.
Ari-d aḍris ideg aha d-tgelmed yict n umdan, tuced-as udem yeḥlan. (Utlay-d ɣef ṭṭbiɛet
d tfekka)

11  من4 صفحة

❑
اختبار في مادة :اللغة األمازيغية  /الشعبة :كل الشعب  /بكالوريا 2021
اضريس س ثشاويث
غيالس
سينشا ،سي اهاثيهآنّا أذ اس يوش ما ذروس ّ
سآحفا ثمآدّورث .
ؤك  04ن ييسآﭬّاسآن ،سآڨ ماتّا ئ ثآ ّ
وين ؤر ثنآ ّ
لميزيرآيّآث ثآتبانآد غآف ووذآم نّآّس ا ّمين ئديآتبان ّ
سآخسآر آلعمآر ئ ومآغبونǃيآرني ذوايا
شيب غآف ييخف نّآس ،يآ ّ
ثيطاوين ،وا ّما مات ّا ئ يآفّرآن يآخضا ذ ماتّا ئ نآزمآرأدّ نيني ،لوكان أذجآبّانت (أذ ّ
ذ ماتّا بآرك ئديآتبانن ئ ّ
طيآلنت)
فآالّس اذ دّرآغآلنت ǃ
ّ
زآرآنت ّ
كوآلش أمزون ذثآيّا ن ؤكعآب آلحواجب
ثيطاوين نآّس ذ تيمآزيانين ،ماشا ؤالش ماتّا ئ سآنت يآتّروحان ّ
ذيبآركانآن ،رآنّيند ثيلي ئ ّ
ثيطاوين ئذين ،ذغا ؤرد تبانآنت شا ّ
ؤك ǃاخآنفوف نآّس ذ أزآﭬرار ذآڨ ووذآم نّآس حاشا نآتّا
ئد يآتبانآن ،وين اها ثيديهآنّان سآڨ ييذيس اذيغيل ذامآخضاف ǃ
ذآ ڨ ثفآ ّكا ن غيالس ،يال ثغاوسا ثآسعا ثانفوسث .انزارآن ّ ،
ذييضارآن نّآس .يال احريش س
سآن،
ثيطاوين ،ئفا ّ
ّ
ثماشاهوث نّآس ǃئيمي نآّس ئ ّ
رآزآم ؤجار ئ وتشي ،واال ئ ثوثاليث ؤر يآتّكآثّار شا اوال ،باالك يآزرا ؤالش ماتّا أهاد
سآﭭنيث ن
ييني اكآذما ذ ويذ ؤر نسعيشا ماتّا اهاد ئنين يآتكآثّارآن اوال .غيالس يآمﭭاراذ فآالّسآن ǃئيمي نّآس اتغيآلذ س ثآ ّ
ثسوسمي ئ يآﭭني .ثيغآرضين نّآس ئيراوآنت ،ماشا ؤر عآبّينث شا ماتّا ئ ئعآبّا ييخآف نّآس .ئينآزﭬام نآّس يآد ّجيهآن كان
ئ ييمان نآّس ،ؤالش غآرس ن ّزهآرǃ
ماتّا ّ
ذيضارآن نّآس يآتآقّآن ازال ن  ǃ04اركاسآن ،باش
سديآوين آلحيا ذآﭫ ثفآ ّكا نّآس
سآتحا نآغ ئ
ؤك ئغآف يآ ّ
ّ
ّ
ذيضارآن ئ يآسعا ذيفآذعوسآن ǃذغا ذآڨ ؤنآبذو ألدا
سوثآر سآﭫ لوزين .يآخضا
أّذ ثآن ئيد ياف ،يآلزآم أذ ثآن يآ ّ
ّ
ييضارآن نآّس ئ يآفسآر لعيب ،غآف وا ّما ؤذ
أذييرآض ثسيال ( أطرباق) ،وين ئث ئهنّان أذ يآبهآث .ذآ ڨ ثآزآ ّﭬرآت ن
ّ
سآن نّآس ؤر منيعآنشا سي
سنآنث ،والفآن ييس.امآغبون ؤال ذيفا ّ
ؤقآوار ،ذين ّ
يآتروحاشا غآرييآلل ،يآتغيما بآرك ذآ ڨ ّ
ييضارآن
سآن ذ
دّعاوي ،ذيزآﭬرارآن أتغيآلذ خضانث ǃأتينيذ اسمي يآالّ ذامآزيان ،ذ دّعاوي ئيث يصوطضآن ǃئيفا ّ
ّ
ت ّﭭآعميرآن ما ذ نآتّا يآقّيم موكشا ئ يآالّ .ؤال ذيماوالن نّآس تّبانآند امزون فآرقآن آلعيوب ،يآ ّماس ثآحبس ؤرثآتعبّاشا،
بآرا.
باباس ؤرثيىتاوي شا ييذس غآر ّ
وايا ذماتا يآالّن بآرك ذاخآل نو ّخام وا ّما ماتّا ّ
ؤك ئ اسديآقّارآن ذآ ڨ بآرا يآزمآر أذ يآكرآف اهيوي ذآڨ ثآمزي،
اذئعيف ّ
شآتآلث نّآس ،اذيآكرآه ثالسا...
Irnaten Murad, Izlan n yiḍ, L’ODYSSEE 2019, sb, 43-45.
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اختبار في مادة :اللغة األمازيغية  /الشعبة :كل الشعب  /بكالوريا 2021
ئيسآستانآن:
 .Iثيڨزي ن وضريس(/12):
ّ .1كسآد سآ ڨ ؤضريس ماتّا ئيد يآ ّماآلن طبيعآث ن غيالس.
بآرا؟
 .0ئنيد ماغآر غيالس ؤرثيسراﭬاشا باباس غآر ّ
 .0قرا ئنزي اي":ادآدّيش يآڤّور يآتراحا ،اوال ؤذيحلينشا يآڤ ّور يآتغازا"
ساغ جار يينزي ايا ذ ماتّا ئ يآالّن ذآڨ ثسآدّارث ثانآﭬّاروث.
 آ ّڨ (خذآم) ا ّ .4سآرﭬآد ثامسيرث سآڨ ثسآدّارث ثانآﭬّاروث.
 .5سودّآمد اربيب سآڨ ؤمياﭫ " ئراو".
سيذ
 .6سآفثي ئمياﭬآن ن ثآفييرث ايا غآر ورمير ؤ ّ
 اذيآكرآف اهيوي ذآﭫ ثآمزي ،اذئعيف شّآتآلث نآّس ،اذيآكرآه ثالسا. .7سآلض ثافييرثا ئلمآند ن ثالغا ذ تووري :ؤر ث-يآتّاوي شا.
 .8سآ ّماد ئيسومار ن ثآفييرث ايا ثينيذ د ماتا ذتاسغونت يآقنآن جاراثسآن.
زآرآنت كوآلّش امزون ذتيّا ن وكعآب.
ّ
 .IIافارآس س ثيرا(/08):
" ؤر يآتّكآثّارشا اوال ،باالك يآزرا ؤالش ماتّا أهادييني اكآذما ذ ويذ ؤر نسعي شا ماتّا
سآﭬنيث ن
اهادئنين ئ يآ تّكآثّارآن اوال .غيالس يآمﭭاراذ فآالّسآن ئيمي نّآس اتغيآلذ س ثآ ّ
ثسوسمي ئ يآﭭني".
اريد اضريس ئذآﭪ اها دثڨآلمآذ ييشت ن ومذان ،ثوشثاس ؤذآم يآحالن(.ؤثالي غآف
ّ
طبيعآث ذ ثفآ ّكا)
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2021  بكالوريا/  كل الشعب: الشعبة/  اللغة األمازيغية:اختبار في مادة
Aḍris s tamaheq:

AMAYAS
AUADM WA WAR NIZEY AMAYAS, ED YAN ILA SAdIST TMARWEN N AWATAY, AWA HAS-IGA UdUH
D AMASWI, IPAF-NET YAQL IMALAN S TIHAWHAWEN, IAMUS HUND AMPAR WACARN ILAN TEMEdE N
AWATAY, AWAP AWA YAMUNAN PAS S AFALA, AWA YAFARN AMAS WAR T-ISEN AR MASINAP.
TEtAWEN-NET TIMAdRUYNEN; ZARNAH D-AMUNAT, BUCAN WAR TANT-ITIKI HART! TIME-NET
TISAtAFT TAZGAR-D HUND TAKUNBUT, TINHAR WAR TANED HART FAW, ULANT D TIN AgANgARA
AdNAYNAT UDM APRUD-NET.
TAPASA N AMAYAS, AK HART D-S ILA TANFUST MAQART, IFASN, EdARN, TEtAWEN,
TINHAR,..., EMI-NET ITAMARA PAS eEMER WAN TETATE, AWAL ISAN-T BUCAN WAR ISIWIL FAW
ED TIPALAD IAMUS IIAN DP IgNAWN, ISAN IMER WAD ISAWAL, ISAN EMER WAD ISUSUM.
BUCAN HART WA TISIKRAKdN HULAN AFTAQI WA GAN EdARN-NET, ADARIH-NET YAMUN WAR
EYAXRK I AWADM, WIAd GANEN : « MI YUKAYAN DEP AMAYAS MEP AMIS?! ». WAR KALA IGRAW
TABUHAK TA D-S TUgDAT, ERE T-INHAYAN ED TAGRU TAKUNT N EdARN-NET, KEL TAPRMT
MDAN AZAYN-T, WAR HAS-TAGIN CAPLALA FAU, EDET ASANAN TANFUST-NET WA FUL MAdRI WAR DIsLEX D-S HART. IFASN-NET HAGRATAN ED TAND TAGN TADAWLA TAN ICKAN, ERE YAGEN DAP
GANEN S ININ WAR INKES AX N MA-S AWAD MAdRI, BACIN INKAS AX N IBA N AzAHR. FUL
TUKSAdA N AWAL N ADUNAT. MA-S WAR KALA TADBAL S TENERE, TI-S WAR KAL TISAGMAd
TAPAHAMT APLAYN(AXIWASN).
AWAP IMDA AYTAYN AWADM WAR IGAMAd WALA S EMI N EHN, ED IKSN IMAN-NET, ED IKSN
TUMAST N AG ADM.
Irnaten Murad, Izlan n yiḍ, L’ODYSSEE 2019, sb, 43-45.
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ISASTANAN

I- TEPARE D AZGZ N AdRES:(/12)
1. AMAYAS ILA TAPARA N AMPAR WACARN. DP AdRES AKS-D AWA D-ISAKNEN AWEN.
2. ALPIBN N TAPASA N AMAYAS AGATAN HULAN. AN-D KRAd D-SN.
3. MA FUL IMARAWN N AMAYAS WAR TSIGMIdAN S TANERE?
4. MA S YARA AdRES HANAP-T-IZAFHM(ITUS N AdRES).
5. AKID ANHI WAP: « TAZYAN IBUYSN WAR ITAZY AYTILSN»
-

AG TASAQ GER ANHI D TASDRT(ALFAQRA) TA TAHRAYAT.

6. SILAP-D(SAGMAd-D) ASWAP DP AMYAG « KARUKAd ».
7. SAFTI-D (SAFSI-D) IMYAGN N TAWINAST-TAP DP URMIR (IMAL):
« IKSN IMAN-NET, IUKd D TAMADURT HUND TAP ».
8. SUPL (SAGALT) BREN ASGT AWA D-IMALAN.
« AWA HAS-IGA UdUH D AMASWI, IPAF-NET YAQL IMALAN S TIHAWHAWEN ».
II- AMUKN N AFANAP (TIRA):(/08)
AWADM WAGEN TIHUSI N UDM MEP TAPASA PAS. AK AWADM ILA ASIN IGANANATAN IIAN
YULAP YAHUSAI, IIAN ICAd YAZIPACM.
TAZAYAD AWADM ASIMAdRAYN ADUNAT FUL

HART N TANAKARFALAT(ALPIB) TIHAN WA

FUL D-IWA, BUCAN KAY HANYAD D-S HART IIAN WAR HANIAN AYTADM.
-

AFNAP-D AdRES DP ETSIWLAD FUL AGANANA WA YULAPN N WAP AWADM.

انتهى الموضوع األول
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الموضوع الثاني
Aḍris s teqbaylit :
Tamsirt n tudert
Ḥekkun-d ɣef yiwen n urgaz, yunag d yimeddukal-is s teflukt. Asmi wwḍen ɣer tlemmast
n yilel, ihubb-d waḍu d leɛǧeb! Kkrent-d lemwaji timeqqranin, dɣa tetti1 yis-sen teflukt-nni. Argaz
tsellek-it telwiḥt iɣef yeckenṭeḍ, ma yella d imeddukal-is zedren akken llan.
Lmuja tettak-it i tayeḍ, almi d-yufa iman-is ɣer yiri n tegzirt tamecṭuḥt. Mi d-yers ɣer lqaɛa,
yewhem deg wayen iwala! Amkan-nni, ur t-izdiɣ umdan wala aɣersiw, ḥala isekla d yibeɛɛac i
yellan deg-s. Argaz, yenzef si ɛeyyu d laẓ. Ɣas akken, yejmeɛ-d ifadden, yebna yiwet n tɛecciwt s
uɣanim iwakken ad yeddari, acku yeẓra inig-is d win ara yiɣzifen.
Zrin kra n wussan, argaz, yeqqel yennum tudert-is tamaynut. Maca ur iɛeṭṭel ara yemmut
usirem deg wul-is, yeqḍeɛ layas i yiman-is, yettwali tuɣalin ɣer twacult-is d awezɣi. […]
Yiwen yiḍ, yeqqim yesseḥmuy almi yedda yiḍ, tewwi-t tnafa. Cwiṭ kan, yendekwal-d ɣef
tikkelt, yaf-d aɛecciw-is teṭṭef deg-s tmes, ur iɛeṭṭel ara yuɣal d iɣiɣden.
Argaz yennuɣna, yettru ɣef zzher-is amcum, yettɛenni ɣer sidi Ṛebbi, yeqqar: « A sidi
Rebbi! Acu n deɛwessu i xedmeɣ imi turiḍ fell-i lmerta yecban ta! Ferqeɣ d twacult-iw, ǧǧiɣ-ten
weḥd-sen mebla lebɣi-w. Syin mmuten yimeddukal-iw ɛzizen fell-i gar wallen-iw. Tura, yerɣa ula
d cwiṭ n uɛecciw i bniɣ s leɛtab iwakken ad ddariɣ ɣef uẓɣal d usemmiḍ. A sidi Ṛebbi! Ɛyiɣ, ɛyiɣ!
Ttif xir-iyi lmut wala tudert am tagi! »
Yuɣal yesfeḍ imeṭṭawen-is ɣef tikkelt, imi iwala aɣeṛṛabu2 annect-ila-t itteddu-d ɣer tegzirt
ideg yella. Yekker-d s tazzla yettwehhi-as, yefreḥ ayen din, imeṭṭi n leḥzen d unezgum yuɣal-as d
imeṭṭi n lferḥ.
Mi d-yers lqebṭan d terbaɛt-is deg tegzirt, fkan-as-d iceṭṭiḍen imaynuten i urgaz, seṭṭlen-as
icubaɣ-is d tamart-is, fkan-as-d mkul ṣṣenf n lmakla. Syen uɣalen ttqeṣṣiren, yenṭeq urgaz ɣer
lqebṭan, yenna-as: « Teẓriḍ a Mass lqebṭan, mazal ur umineɣ ara amek i aken-id-yewwi ubrid syagi,
acku tigzirt-a leɛmer yessers umdan aḍar-is deg-s, icebba-yi-d Ṛebbi la ttarguɣ! »
-D tidet! Abrid i ttawin lbaburat yebɛed mliḥ ɣef tegzirt-a, maca mi d-nwala aḥeǧǧaǧu n
tmes i yekkren da, nɣil d tafat n lbabur i d-ibeṛṛqen, nenna-as yeɛreq neɣ qrib ad yeɣreq, dɣa
nemsefham iwakken ad d-nsellek imdanen yellan deg-s.
-D rrezg ay sɛiɣ ihi mi yerɣa uɛecciw-iw, wammag dagi ara rkun yiɣsan-iw!
-Ḥmed Ṛebbi ay argaz n lɛali! Imi d netta i d tamentilt n leslak-ik. […]
Argaz, yuɣal ɣer twacult-is, si lferḥ yefreḥ, amzun yules-d talalit.
Lyazid OUERDI, Abruy si tsekla tagraɣlant, Tizrigin Imru, Tizi-Ouzou, 2020, Sb : 68-71.

1
2

Tetti: teqleb.
Aɣeṛṛabu : lbabuṛ.
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Isestanen
I.

Tigzi n tirawt : (12)

1. Anda i d-yufa urgaz-nni iman-is mi tezder teflukt-nni?
2. Ayɣer i d-yerra uɣeṛṛabu ɣer tegzirt-nni?
3. D acu i yebɣa ad d-yini s tenfalit-a: « dagi ara rkun yiɣsan-iw! »
4. Ini-d acu-tt temsirt n tudert i d-tlemdeḍ seg uḍris-a (deg snat n tefyar kan).
5. Kkes-d seg uḍris ayen i d-yemmalen «iḥulfan ». (04 n wawalen).
6. Err tinawt-a ɣer wudem wis kraḍ amalay asget :
« yemmut usirem deg wul-is, yeqḍeɛ layas i yiman-is, yettwali tuɣalin ɣer twacultis d awezɣi ».
7. Semmi-d isumar n tefyirt-a tiniḍ-d acu d-temmal tesɣunt i ten-yezdin :
« Mi d-yers ɣer lqaɛa, yewhem deg wayen iwala! »
8. Sleḍ tafyirt-a ilmend n talɣa d twuri: « yessers umdan aḍar-is deg-s ».
II.

Asenfali s tira : (08)
Aṭas n wid i yettargun ad inigen ɣer tmura tibeṛṛaniyin, xesṛen idrimen-nsen, glan
ula s terwiḥin-nsen. Mačči akken i ḥesben i asen-teffeɣ.
Aru-d aḍris anda ara d-talseḍ tadyant n kra n yilmeẓyen i iɛerḍen ad rewlen si
tmurt s ttawil n teflukt, maca ur wwiḍen ara ɣer yiswi-nsen.
Ḍfer taɣessa n uḍris amullis.
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Aḍris s tcawit:
Tamsirt n tmeddurt
Ḥekkan-d ɣef cra n urgaz, yunag yid n yimeddukal-nnes s teflukt. Asmi xelḍen ɣer
tlemmast n yilel, ihubb-d waḍu d leɛǧeb! Kkrent-id ljalat d timeqqranin, dɣa temmeḍran yis-sen
teflukt-idin. Argaz tsellek-it telwiḥt iɣef yelmum (yeṭṭef), ma yella d imeddukal-nnes zedren
(ɣerqen) mukca llan.
Ljalet tessaɣay-it i tict, almi d-yufa iman-nnes ɣer yiri n tegzirt d tameẓyant. Mi d-yerga
ɣer ucal, yebhet seg matta yeẓra! Amkan-idin, ur t-izdiɣ umdan wala d aɣersiw, ḥaca isekla d
yibexxac i yellan deg-s. Argaz, yenẓef si leɛya d laẓ. Ammin, ibedd ɣef yiḍarren-nnes, yebna cra n
teɛcuct s uɣanim bac ad yeddurri, acku yeẓra inig-nnes d win i izgerten.
Zrin qli n wussan,argaz, iwella yennum tameddurt-nnes tatrart. Maca ur iṭewwil ca yemmut
usirem deg wul-nnes, yebbi liyas i yiman-nnes, yettraɛa tawellit ɣer twacult-nnes d awezɣi. […]
Cra n yiḍ yeqqim iḥemma almi iruḥ yiḍ, yewwi-t unaddam. qič berk, yennexḍef-d ɣef
tikkelt, yufa taɛcuct-nnes teṭṭef deg-s tmes, ur tṭewwil ca twella d iɣed.
Argaz, yeḥzen, yila ɣef ẓẓher-nnes amcum, yettlaɣa ɣer sidi Ṛebbi, yeqqar : « A sidi
Ṛebbi ! matta xedmeɣ ur yeḥli ca aldi turid fell-a anezgum yecban wa ! ǧǧiɣ twacult-inu, ǧǧiɣ-ten
weḥd-sen mebla ma xseɣ. Syin mmuten yimeddukal-inu iɛzizen fell-a jar waṭṭawen-inu. Imir-a,
yerɣa ula d aɛcuc i bniɣ s leɛtab bac ad ddurriɣ seg uẓɣal d usemmiḍ. A sidi Ṛebbi! Ɛyiɣ, ɛyiɣ ! yif
tamettant-inu wala tameddurt am ta! »
Yekker yesfeḍ imeṭṭawen-nnes ɣef tikkelt, mi yeẓra aɣerrabu3 d ameqqran yeggur-d ɣer
tegzirt mani yella. Yekker-d s tazzla yettwehha-as, yefreḥ din din, ameṭṭa n leḥzen d unezgum
iwella-as d ameṭṭa n tumert.
Mi d-yersa uqebṭan d terbaɛt-nnes deg tegzirt, ucin-as aruḍ d atrar i urgaz, ḥeffen-as
aceɛbub d tmart, ssiɣen-as mkul ṣṣenf n wučči. Syin wellan ttqeṣṣaren, yessiwel urgaz ɣer uqebṭan,
yenna-as: « Teẓrid a Mass aqebṭan, urɛad ur umineɣ ca amek i aken-id-yewwi ubrid syay, acku
tigzirt-a leɛmer la yessers umdan ḍar-nnes deg-s, icebbeh-ay-d Ṛebbi ttarjiɣ! »
-D tidet! Abrid i ittawin lbaburat yebɛed mliḥ ɣef tegzirt-a, maca mi d-nhenna ddexxan n
tmes i yekkren da, yettɣil-aneɣ d tfawt n lbabur i d-ibrirrqen, nenna-as yeɣreq niɣ qrib ad yeɣreq,
dɣa nemsefham bac ad d-nsellek yudan yellan deg-s.
-D ẓẓher ay sɛiɣ ihi mi yerɣa uɛcuc-inu, wettali day aha ad rcin yiɣsan-inu!
-Ḥmed Ṛebbi ay argaz yeḥlan! Imi d netta i d tamentilt n leslak-nnek. […]
Argaz, iwella ɣer twacult-nnes, si zzhu yezha, amzun yules-d (iɛawed-d) tlalit.
Lyazid OUERDI, Abruy si tsekla tagraɣlant, Tizrigin Imru, Tizi-Ouzou, 2020, Sb: 68-71.

3

Aɣerrabu : lbabur.
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Isestanen :

I-

Tigzi n tirawt : (12)

1. Mani i d-yufa urgaz-idin iman-nnes mi teɣreq teflukt-inin ?
2. Maɣer i d-yusa uɣerrabu ɣer tegzirt-idin?
3. Matta i yexs ad d-yini s tenfalit-aya: « day aha ad rcin yiɣsan-inu! »
4. Ini-d matta n temsirt n tmeddurt i d-tlemded seg uḍris-aya? (deg sent n tefyar berk).
5. Kkes-d seg uḍris matta i d-yemmalen « iḥulfan ». (04 n wawalen).
6. Uɛa tinawt-aya ɣer wudem wis kraḍ amalay asget :
« Yemmut usirem deg wul-nnes, yebbi liyas i yiman-nnes, yettraɛa tawellit ɣer
twacult-nnes d awezɣi ».
7. Semma-d isumar n tefyirt-aya tuced-d matta i d-temmal tesɣunt i hen-yeqnen :
« Mi d-yerga ɣer ucal, yebhet seg matta yeẓra! »
8. Sleḍ tafyirt-aya ilmend n talɣa d twuri: « yessers umdan ḍar-nnes deg-s ».
II-

Asenfali s tira : (08)
Gut n yya i yettarjin ad inigen ɣer tmura tibeṛṛaniyin, xesṛen isurḍan-nsen,
ucin ula tirwiḥin-nsen. Maci ammin i ḥesben i asen-terga.
Ari-d aḍris mani aha d-talsed tadyant n qli n leɣruz i yexsen ad rewlen si
tmurt s ttawil n teflukt maca ur xliḍen ca ɣer yiswi-nsen.
Ḍfer taɣessa n uḍris ullis.
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أضريس س تشاويث
ثامسيرث ن ثمآدّورث
حآ ّكـان-د غآف شرا ن ؤرﭬاز ،يوناڨ ييذ ن يمآد ّوكال-نّآس س تآفلوكث .أسمي خآلضآن غآر ثآ ّماسث ن ييآلل
ئهوبّ -د واضو ذ آلعجآب! ّكآرآنث-ئد لجاالث ذ تيمآقّرانينن دغا ثآ ّمآضران ييسآن ثآفلوكث-ئذين .أرﭬاز ثسآآلك-ئيث
ّ
يآلموم(يآطآف) ،مايآالّ ذ ئمآد ّوكال-نآّس زآذرآن (غآرقآن) موكشا الّن.
ثآلويحث ئغآف
ساغ – يث ئ ثيشت ألمي ئد-يوفا ئمان-نآّس غآر ييري ن ثآﭬزيرث ذ تّامآزيانت .مي د –يآرڨ غآر
لجاآلث ثآ ّ
ؤشال ،يآبهآث سآڨ ماتّا يآزرا! أمكان – ئذين ؤر ث-يآزديغ ؤمذان واال ذ اغآرسيو ،حاشا ن ييسآكال ذ ييبآ ّخاش ئ
ييضارآن-نّآس ،يآبنا شرا ن ثآعشوشث س ؤغانيم باش
يآالّن ذآڨ -س ،أرﭬاز يآنزآف سي آلعيا ذ الز.أ ّمين ،ئبآد غآف
ّ
ّوري ،أشكو يآزرا ئنيڨ -نّآس ذوين ئزﭬآرثآن.
أذ يآد ّ
ييطآويل شا يآ ّموث ؤسيرآم ذآڨ
زرين قلي ن ووسان ،أرﭬاز ،ئوآالّ يآنّوم ثامآد ّورث – نّآس ثاثرارث .ماشا ؤر
ّ
وول -نّآس ،يآبّي ليياس ئ ييمان – نّآس ،يآتّراعا ثاوآلّـيث غآر ثواشولت نّآس ذ اوزغي]...[ .
يآوي -ث ؤنادّام ،قيتش بآرك يآنّآخضآف –د غآف ثي ّكآلت ،يوفا
شرا ن ييض يآقّيم ئحآ ّما ألمي ئروح ييضّ ،
ثاعشوشث – نآّس ّ
ثطآويل شا ثوآالّ ذ ئغآذ.
ثآطآف ذآڨ -س ثمآس ،ؤر
ّ
أرﭬاز ،يآحزآن ،ييال غآف ّزهآر – نّآس أمشوم ،يآتالغا غآرسيذي رآبّي ،يآقّار« :أسيذي رآبّي! ماتّا خآذمآغ
ؤريآحلي ش ألدي ثوريذ فآالّ أنآزﭬوم يآشبان وا! د ّجيغ ثواشولث-ئنو ،د ّجيغ – هآن وآحذ-سآن مآبال ما خسآغ .سيين
ّموثآن ييمآد ّوكال -ئنو ئعزيزآن فآالّ جار ّ
ّوريغ
واطاوآن – ئنو ،ئميرا يآرغا ؤال ذ أعشوش ئ بنيغ س آلعثاب باش أذ د ّ
سآڨ ؤزغال ذ ؤسآ ّميض .أسيدي رآبّي! عييغ ،عييغ! ييف ثامآتّانت -ئنو واال ثامآدّورث أم ثا! »
ّ
أغآرابو 4ذ أمآقّران يآﭬور-د غآر ثآﭬزيرث ماني يآالّ.
ئمآطاوآن – نّآس غآف ثي ّكآلت ،مي يآزرا
يآ ّكآر يآسفآض
ّ
ّ
ّ
يآ ّكآر-د س ّ
أمآطا ن ثومآرث.
أمآطا ن آلحزآن ذ ؤنآزﭬوم ئوأالّ -ياس ذ
ثازال يآتّوآ ّها – س ،يآفرآح ذين ذين،
مي د-يآرسا ؤقآبطان ذ ثآرباعث – نّآس ذآڨ ثآﭬزيرث ،ؤشين -اس أروض ذ أثرار ئ ؤرﭬاز ،حآفّآن – أس
سيوآل ؤرﭬاز غآر ؤقآبطان ،يآنّا –
صارآن ،يآ ّ
أشآعبوب ذ ثمارثّ ،
صآنف ن لماكآلث ،سيين وآالّن تقآ ّ
سيغآن -أس مكول ّ
يآوي ؤبريذ سياي ،أشكو ثاﭬزيرث -أيا آلعمآر
س« :ثآزريذ أماس أقآبطان ،ؤرعاذ ؤر ؤمينغ شا أمآك ئ أكآن-ئدّ -
سآرس ؤمذان ضار -نّآس ذآڨ-س ،ئشآبّآه -أي -د رآبّي تّارجيغ! »
اليآ ّ
 ذ تيذآت! أبريذ ئ يآتّاوين لبابوراث يآبعآذ مليح غآف ثآﭬزيرث -أيا ،ماشا مي د-نهآنّا دّآخان ن ثمآس ئيآ ّكرآن ذا ،يآتغيل-نآغ ذ تفاوث ن لبابور ئ د-ئبريرقآن ،نآنّا – أس يآغرآق نيغ قريب أذ يآغرآق دغا نآمسآفهام باش أذ
د -نسآآلّك ئوذان يآالّن ذآڨ -س.
 ذ ّزهآر أي-سعيغ ئهي مي يآرغا ؤعشوش-ئنو ،وآتّالي ذايا أها أذرشين ئغسان -ئنو! حمآذ رآبّي أي أرﭬاز يآحالن! ئمي ذ نآتّا ئ ذ تّامآنتيلث ن آلسالك -نّآك]...[ .أرﭬاز ئوآالّ غآر ثواشولث -نّآس ،سي ّزهو يآزها ،أمزون يوآلس –د (ئعاوآذ –د) ثاالليث.
Lyazid OUERDI, Abruy si tsekla tagraɣlant, Tizrigin Imru, Tizi-Ouzou, 2020, Sb : 68-71.

أغآرابو :لبابور
ّ
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ئسآستانآن
.I

ثيقزي ن ثيراويث )10(:

 .1ماني د-يوفا ؤرﭬاز-يذين يمان-نّآس مي ثآغرآق ثآفلوكث-يذين؟
ؤغآرابو غآر ثآﭬزيرث -يذين؟
 .0ماغآر ئ د-يوسا
ّ
 .0ماتّا ئ يآخس أذ د-ييني س تآنفاليث-أيا:
» ذايا أها أذرشين ئغسان -ئنو»
 .4ئني-د ماتّا ن ثآمسيرث ن ثمآدّرث أها د-تآلمذآذ سآڨؤضريس-أيا؟ (ذي سآنت ن ثآفياربآرك)
ّ .5كآس-د سآڨ ؤضريس ماتّا ئ د-يآ ّمآلن » ئحولفان

» ؟ ( 40ن واوآلن)

 .6ؤعا ثيناوث-أيا غآر ووذآم ويس كراض أماالي أسقآث؟
» يآ ّموث ؤسيرآم ذآڨ وول-نّآس ،يآبّي ليياس ئ ييمان-نّآس ،يآتراعا ثاوآلّيث غآر ثواشولث-نّآس ذ أوآزغي»
 .7سآ ّما-د يسومار ن ثآفييرث-أيا ثوشآذ-د ماتّا د-ثآ ّمال ثآسغونث ئ هآن-يآقنآن:
»مي د-يآرڤا غآر ؤشال ،يآبهآث سآڨ ماتّا يآزرا»
 .8سآلض ثافييرث-أيا ئلمآند ن ثالغا ذ تووري:
سآرس ؤمذان ضار-نّآس ذآڨ-س»
»يآ ّ
.II

أسآنفالي س ثيرا)28( :
ثيبآرنآيّين ،خآسررررررآن ئسرررررورضررررران-نسرررررآن ،ؤشرررررين ؤال
ﭬوت ن يّاي يآت ّارجين أذ ئنيقآن غآر ثمورا
ّ
ثيرويحين-نسآن .ماشي أ ّمين ئ حآسبآن ئ أسآن-تآرﭬا.
أري-د أضريس ماني أها د-تالسآذ ثاديانث ن قلي ن آلغروز ئ يآخسآن أذ رآوآلن سي ثمورث ،س
تّاويل ن ثآفلوكث ماشا ؤر خليضآن شا غآر ييسوي-نسآن.
سا ن ؤضريس ؤلّيس.
ضفآر ثاغآ ّ
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AdRIS S TAMAHQ
TIrRI N TAMWDRI
SANQASND FWL ALS EIAN IAWSKAL NTA D IMIDIWN NIT S ALFLWKA , DIHAD AWAdN AMAS N
AGARIW
INKARD AdW AsWHIN ANKRNTD TNAZAFRIN MQWRNIN, TABRrWL TADAWAILALT NASN ,AHALS EIAN
DSN WgAzT SArIRN WI Dr ItAF, IMIDIWN NIT AKCN TN AMAN rRD NSN
AK TINZIFRT NAdAWT I TAHAdT AR IGRAW IMAN NIT Dr TAHNDgT TAQWRT FL AMAN, DINDr
D FWL AS D IARS TGRAWT TAKWNT N AWA INHAI Dr ADg WNIN, WR TT IHA AR ICKAN rAS D AXWTN
rAS AHALS iIdAH IAMWT S LAz INKR FWL MANIT IDAI AKABAR S TAHLI IAD AgAz IMAN NIT , FL
AS ISAN AS ASIKL NIT AD IAHAGRT
WKAIN ALn HILAN ,ALS ILMAD TAMWDRI TA IWNAN AS BCIN WR IAHWGA AS IAMWT AtMA Dr WLH
NIT, IKS AtMA FAW , IHANI AS WrL NIT IArIWN NIT WR IAMWKN
IHAd EIAN IAQIM ISWKWS IMAN NIT AR IgLA AHd ,iIEWIT iIdS, ANdRN rAS IRMArD AS
IGRAW AKBAR WA IDAI IRrA WR AHWGA AS IQL TIzWzAM
AHALS IRMr, IQL TAHLA FL AzAHR NIT WAD LABSN IdKL IDM NIT S MASINAr INA “IMASINAr.
MAGIr LABASN ASFLI TFNArD HARTN LABASNIN HWND WIr ABdIr D ARATNIN, WIQN rAS NASN WR ARHIr
AWIN, dFR AWIN ABA IMIDIWN IN AKNIr TARA GIR TItAWIN IN, DIMAr AKD HART N AKABAR WA LIr
ZARNAH D TID AWAIAr IADS AZArAr IRrA IA MASSINAr AdAHAr ,AdAHAr ,IHAMEHI WFAHIT TAMATANT WLA
TAMWDRI HWND TAD”
WMAS ALS IMItAWN NIT , AS INHAI TADAWAILALT TAKID, INKRD IWHL SRS AD HAS ITALF
S FASN NIT,IADWAT IMItAWN N TISNANT AQLn IN TADAWIT
DIHAD AZWBT ALAS WA IZAIHALn TADAWILALT D MIDWN NIT Dr TgZIRT AKFNT ISLSA
AINAININ AzLzAN AS TAMART D AMzADN , AKFNT INITN N MNSIWN rRD dART AWIN ADWNIN DS,INA AHALS
WNIN ILQBtAN , INAS “ KIAK TSAND AS NK WR AFLISr HARWA ANDIK AMK WAS HI TGRAWM
FWL AS TIgZIRT TAD WR KLA FL AS D IRS AWADM IHAMIHI NININ AS TIHWRGA ATAGr”
TIDT, ABRAQA WA ITAWAIN TIDAWAILALIN HWND TI IWGAG HWLAN FL TIgZIRT TAD BCIN
AS NANHAI AHW N AFIW WAD, NArIL TIMSI N LBABWR AD AMLAWLAWN NANA IHAMIHI IWKCA , IXRK MIr
IMKCA FWL AWIN NANA ADAD NAgz ADINT WI IWIA
ADIH NK LIr TIrRAS ,AS IRrA AKABARIN, ANAR WADIN KAWNId AD TGRWM IrASANIN AKIWIN
DIr
WMAI I MASINAr TGWdID AS AHAL WAD WLArN , FWL AS AKABAR WAD AHAKD IMNTALn IAD TDRAD
AHALS IQL IrIWN NIT ADIWT ,HWND ASD IWA AINAIN

Lyazid OUERDI, Abruy si tsekla tagraɣlant, Tizrigin Imru, Tizi-Ouzou, 2020, Sb : 68-71.
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ISASTANn
WGRIH D ASGZ
1 ANDID IGRAW AHLS IMANIT AS AKCN AMAN TADAWILALT NIT?
2 MA FWL ALQBtAN INAd TADAWAILALT S TIgZIRT ?
3 LArTATD Dr SANATT TFIR MA IQAL AWA TLMDD Dr TNFWST TAD?
4 KSD SANTT TFIR TGRWAD ASNT D TINMHRAIN NSNT Dr AdRIS?
5 MAS IRHA ATN IAN Dr TAWINST TAH “ AD TGRWM IrASN IN AKIWIN DIHAD”
6 AR TAWINS TA S ASGT TWNTI “ BCIN WR IHWGA AS IAMWT AtMA Dr WLH NIT,IKAS AtMA,
IHANI AS WR AMWKN AD IQL IrIWN NIT”
7 AKSD Dr AdRIS IMQIMN IMASKNAN WIT HANIN ?
8 AKSD Dr AdRIS SMWS IMIAGN TLArIDD IMIR NASN?
ASNAFILAL S AFANAr
EIAGWTNIN WI ARANIN ASIKL AD AKIN IKALn. WIN AGAMA .ArCDN IzRFAN NSN AKD
TASWNFT E MAN NASN ArCADN TT WGIr AWA TIRDWN AGARAWN
AFNArD AdRIS Dr I TALSD TANQIST HWND TAr N MAWAdN ARHANIN AD AZGRN AKAL
BARIN TASARIt
BCIN TrCAD ASN ALKRHABT NASN WR AWIdAN ITWS NASN
ALKM I TArSA N AdRIS WLUS MIr ASANAQS

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

مجموعة

مجزأة

0.5x3

01
01.5
12

)عناصر اإلجابة (الموضوع األول
*Ɣilas*
I. Tigzi n uḍris :
1. Ayen i d-yemmalen ṭṭbiɛa n Ɣilas :
- Ur yesṭuqqut ara awal / imi-s ileddi ugar i wučči wala i umeslay / imis ad tɣileḍ s tsegnit n tsusmi i ixaḍ (d asusam).
- D imsetḥi.
- Yezga d axemmem.
- Ayen akk i t-yuɣen yettaǧǧa-t i yiman-is (ur yessufuɣ ara lbaḍna-s)...
- Wessiɛ lxaṭer-is.
2. Ɣilas, ur t-yessufuɣ ara baba-s ɣer berra acku : yettsetḥi yes-s, tafekka-s
teččur d leɛyub ...
3. Assaɣ i yellan gar yinzi d tseddart taneggarut : Ɣilas, sfeclent lehdur n
medden imi xedmen-t d ccɣel, jerḥen-t s yir imeslayen, s yir tamuɣli d
ayen i t-yeǧǧan yekreh imdanen, yettwakref.
Limer d lǧerḥ deg tfekka tili yeḥla, imi d yir imeslayen, zgan ttezzin deg
uqerruy-is, yegguma ad ten-yettu ...

01

4. Tamsirt :
- Ur ilaq ara ad newwet deg leɛyub n wiyaḍ.
- Win yewten deg lɛib, ad t-yenṭeḍ.
- Yal wa yelhu d ccɣel-is.
- Amdan, mačči kan d tafekka i t-id-yemmalen.
- Win akken i nɣil diri-it ahat yelha ...

01

5. Asuddem n urbib seg umyag hrawit : ihrawanen (ahrawan).

0.5x3

6. Taseftit : “ (ad) ikerref aqcic deg temẓi, (ad) yettɣunzu ccetla-s, (ad)
ikerreh talsa.”

0.25
0.5
0.5
0.5

7. Tasleḍt n tefytirt ilmend n talɣa d twuri :
- Ur yettawi ara: d amyag yeftin ɣer wurmir ussid ibaway, udem wis 3
asuf amalay.
- Ur...ara: d tazelɣa n tibawt
- t- : d amqim awṣil n umyag, d asemmad usrid.
- y — : d amatar udmawan, d amigaw / asentel / ameskar/ asilaw.
- ttawi : d afeggag, d aseɣru umyig.

01
01
0.5

8. Asemmi n yisumar n tefyirt :
- Ttwalint kullec : d asumer agejdan.
- amzun d tid n ubareɣ : d asumer imsentel (amugil) n userwes
- amzun : d tasɣunt n userwes.

0.25
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II.

Afares s tira :

Aḍris ad yili d agelman. Aktazal ad ibedd ɣef yisefranen-a :

0.25
0.25
0.25
0.25

08

Udem n ufaris :
- Aḍris ɣur-s azwel.
- Tettwafhem tira.
- Tella tama deg tazwara n yal taseddart.
- Tella tallunt (ilem) gar tseddart d tayeḍ.

0.5
0.5
0.5

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.

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

Tutlayt :
- Asemres n umawal iwatan.
- Asemres n yirbiben.
- Asefti n yimyagen ɣer tmeẓra iwatan (amyag n tigawt d umyag 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.

0.5
0.5
0.5

Taseddast / taẓḍawt :
- Tifyar d tummidin.
- Tuqqna gar tefyar akked tuqqna gar tseddarin.
- Asemres n yisenfalen (tikkesrert).

0.5

11  من2 صفحة
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العالمة

)عناصر اإلجابة (الموضوع األول
*Ɣilas*

مجزأة مجموعة
Tiririt s tcawit :

0.5x3

I. Tigzi n uḍris :
1. Matta i d-yemmalen ṭṭbiɛet n Ɣilas :
- Ur yettkettar ca awal / imi-nnes ireẓẓem ujar i wučči wala i tutlayt /
imi-nnes ad tɣiled s tsegnit n tsusmi i yegni (d asusam).
- D imsetḥi.
- Akkas d axemmem.
- Matta ukk i t-yuɣen yetteǧǧa-t i yiman-nnes (ur yessray ca ssernnes)...
- Yistiɛ lbal-nnes.

01

2. Ɣilas, ur t-yessray ca baba-s acku : yettsetḥa yis-s, tafekka-nnes teččur d
leɛyub ...

12

01.5

3. Assaɣ i yellan jar yinzi d tseddart taneggarut : Ɣilas, tessefcel-it tutlayt n
yiwdan d tmuɣli-nsen ɣer-s imi sawan-t d ccɣel, jerḥen-t s tutlayt ur
yeḥlin ca, d matta i t-yeǧǧin iɛiff udan, yettwakref ...
Lukan d adeddic deg tfekka tali iraḥ, imi d tutlayt ur yeḥlin ca, tettɣima
tzelli-as deg yixef, yegguma ad tt-yettu...

01

4. Tamsirt :
- Ur ilaq ca ad nutlay deg leɛyub n yyiḍ.
- Win iḍeffren deg leɛyub n yiwdan, ad t-id-ḍefren.
- Yal yict iletha deg yiman-nnes.
- Amdan, yexḍa kan d tafekka i t-id-yemmalen.
- Win i nɣil ur yeḥli ca balak yeḥla ...

01

5. Asuddem n urbib seg umyag (irawen) : imirawan (miraw, miriw), .

0.5x3

0.25
0.25
0.5
0.5
0.5
01
01
0.5

6. Taseftit : “ (ad) ikerref ahyuy deg temẓi, (ad) yettɛiffa ccetlet-nnes, (ad)
ikerreh talsa.”
7. Tasleḍt n tefytirt ilmend n talɣa d twuri :
- ur yettawi ca: d amyag yeftin ɣer wurmir ussid ibaw, udem wis 3
asuf amalay.
- ur ... ca : d tazelɣa n tibawt.
- t-: d amqim awṣil n umyag, d asemmad usrid
- y— : d amatar udmawan, d amigaw / asentel / ameskar/ asilaw.
- ttawi : d afeggag, d aseɣru umyig.
8. Asemmi n yisumar n tefyirt :
- ẓerrent kullec : d asumer agejdan.
- amzun d tiyya n ukɛeb ! : d asumer imsentel (amugil) n userwes
- amzun : d tasɣunt n userwes.
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0202 : بكالوريا/ كل الشعب: الشعب/ اللغة األمازيغية:تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة
II.

Afares s tira :

Aḍris ad yili d agelman. Aktazal ad ibedd ɣef yisefranen-a :
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

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 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 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).

11  من4 صفحة

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :اللغة األمازيغية /الشعب :كل الشعب /بكالوريا0202 :
عناصر اإلجابة (الموضوع األول)
*غيالس*

العالمة

مجزأة مجموعة

ثيريريث س ثشاويث:
ثيڨزي ن ؤضريس:

.I

 .1ماتّاّئيديآماآلنّطبيعآثّنّغيالس:
-

ّ
ئيرآزآم ؤجار ئ ؤتشي واال ئ ثوثاليث  /ئيمي نآ ّس اتغيآلذ س
ؤر يآتّكآثّارش اوال  /ئيمي نّآس
سآﭬنيث ن ثسوسمي ئ يآﭬني(ذاسوسام).
ثآ ّ
0.5x3

-

ذيمسآتحي.

-

اكّاس ذاخآ ّمآم.

-

سآر ّنآس).
ماتّا ؤكّ ئيثيوغآن يآتآجّاث ئ ييمان نّآس ( ؤر يآسراياشا ّ

-

ييتساع لبال نّآس.

 .2غيالسّؤرّثيآسراياشاّباباسّاشكو :يآتسآتحا ييس ،ثافآكّا نّآس ثآتشّور ذ آلعيوب...

01

سآفشآليث ثوثاليث ن يوذان ذ
 .3اساغّئّيآّلنّجارّيينزيّذّتسآدارثّثاﻧآﭬاروث:غيالس  ،ثآ ّ
تموغلي نسآن غآرس ئيمي ساوانيث ذ شّغآل ،جآرحآنث س ثوثاليث ؤر يآحلينشا ،ذماتّا ئيث
ئيعيف ؤوذان ،يآتواكرآف...
يآجّين
ّ

01.5

لوكان ذادآدّيش ذآﭪ ثفآكّا تالي ئراح ،ئيمي ذ توثاليث ؤر يآحلينشا  ،ثآتغيما ثزآلّياس ذآﭪ
ييخآف ،يآﭬّوما اتيآتّو.
 .4ثامسيرث:
-

ؤر ئيالقشا انوثال ذآﭪ آلعيوب ن ييض.

-

وين ئضآفرآن ذي آلعيوب ن ؤوذان ،اثيدضآفرآن.

-

يال ييشت ئيآلتها ذآﭪ ييمان نّآس.

-

امذان يآخضا كان ذ تافآكّا ئيثيديآ ّماآلن.

-

وين ئ نغيل ؤر يآحليشا باالك يآحال.

 .5اسودآمّنّؤربيبّسآﭪّؤمياﭪ (ئيراوآن):ئيميراوآن (ميراو  ،ميريو).
ئكآرآه ثالسا نآ ّس".
ئكآرآف اهيوي ذآﭪ ثآمزي( ،اذ) يآت ّعيفا شّآتآلث نّآس( ،اذ)ّ ّ
 .1ثاسآفثيث(":اذ) ّ

01

01
0.5x3

 .7ثاسآلضت ن ثآفييرث ئيلمآند ن ثالغا ذ تووري:
-

سيد ئباو ،ؤوذآم ويس كراض اسوف اماالي.
ؤريآتّاوي شا :ذامياﭪ يآفثي غآر ؤرميرؤ ّ

0.25

-

ؤر...شا :ذ تازآلغا ن ثيباوث.

0.25

-

ث : -ذ أمقيم أوصيل ن ؤمياڨ ذ أسآ ّماذ ؤسريذ

0.5

-

ي :ذاماثار ؤوذماوان ،ذاميڨاو  /اسآنتآل /امآسكار.

0.5

-

تّاوي :ذافآڨاﭪ ن ؤمياڨ ،ذاسآغرو ؤمييﭪ.

0.5

 .8اسآ ّمي ن ييسومار ن ثآفييرث:
-

زآرآنت ّ
كوآلش  :ذاسومآر اﭬآجذان.
ّ

01

-

امزون ذتيا ن ؤكعآب :ذاسومآر ئيمسآنتآل ن ؤسآروآس.

01

-

امزون :ذ تاسغونت ن ؤسآروآس.

0.5

صفحة  5من 11
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تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :اللغة األمازيغية /الشعب :كل الشعب /بكالوريا0202 :
 .IIأفارآس س ثيرا:
اضريسّاذييليّذاﭭآلمانّ.اكثازالّاذيبآدّغآفّييسآفراﻧآﻧاّ :
 ؤذآم نوفاريس:
-

اضريسّغآرسّازوآل.

0.25

-

ثآتوافهامّثيرا.

0.25

-

ثآّلّثاماّذآﭫّثازواراّنّيالّثاسآدارث.

0.25

-

يآّلّييآلمّجارّثاسآدارثّذّتايآض.

0.25

 اناو ن وضريس:
-

باﻧآﻧدّييفآرذيسآنّنّثآﭬﻧيتّنّثمآﻧاّّ:امآسﭭالّ،ئيسويّ،ئيساّلنّئواثان(ّ،ئزآن)ّ،اﻧآرماس...

0.5

-

ثيكثاّؤييرآﻧتّذوسآﻧتآل.

0.5

-

ثاغآساّنّوضريسّثآفرآز.

0.5

-

باﻧآﻧتّثآشراضّنّواﻧاوّنّوضريس.

0.5
08

 ثوثاليث:
-

اسآمرآسّنّوماوالّئواثان.

0.5

-

اسآمرآسّنّييربيبآن.

0.5

-

اسآفثيّنّييمياﭭنّغآرّثمآزراّئيواثان(ّامياﭫّنّثغارا)

0.5

-

اسآمرآسّنّثآﻧفاليينّنّوسآروآسّذّتآﻧغومنايث.

0.5

-

اسآمرآسّنّييسآماذآنّامينّئّيوماّاذيلين.

0.5

-

اقاذآرّنّييلوﭭانّنّثيرا.

0.5

-

اسيﭭآزّنّوضريس.

 ثاسآدّست /ثازضاوث:
-

ثيفيارّذّتوميذين.

-

ثوﭭآتّنّثآفيارّذّتومييﭬين.

-

ثوقناّجارّثآفيارّاكآذّثوقناّجارّثسآدارين.

-

اسآمرآسّنّييسآﻧفاآلنّ(ثيكآسرآرث).

0.5
0.5
0.5
0.5

صفحة  1من 11

0202 : بكالوريا/ كل الشعب: الشعب/ اللغة األمازيغية:تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة
العالمة

مجموع

)عناصر اإلجابة (الموضوع األول
*AMAYAS*

مجزأة

0.5x2

0.5x3
12

01.5
02

I. TEPARI D AZGZ N AdRES :
1. AWA D-ISAKNEN ININ AMAYAS ILA TAPARA N AMPAR WACARN:
- WA WAR NIZEY AMAYAS ED YAN ILA SAdIST TMARWEN N AWATAY
- AWA HAS-IGA UdUH D AMASWI.
- IPAF-NET YAQL IMALAN S TIHAWHAWEN.
- IAMUS HUND AMPAR WACARN ILAN TEMEdE N AWATAY.
2. KRAd ALPIBN N TAPASA N AMAYAS.
- TEtAWEN-NET TI MAdRUYNEN; ZARNAH D-AMUNAT
- TIME-NET TI SAtAFT TAZGAR-D HUND TAKUNBUT
- TINHAR WAR TANED HART FAW, ULANT D TIN AgANGARA AdNAYNAT

UDM APRUD-NET
- EMI-NET ITAMARA PAS IMER WAN TETATE
- AFTAQI WA GAN EdARN-NET
3. IMARAWN N AMAYAS WAR TSIGMIdAN S TANERE EDET AKSUdAN AWAL N
ADUNAT.
4. ITUS N AdRES :
-

WAR YULIP AWAL WAR NYAHUSAY FUL ADUNAT.
IRK AWAL ISAKSAN AWADM IMAN-NET D TAMADURT-NET
AK AWADM ILA ALPIBI YAKYADIT D-SN.
AWADM WAGIN TAPSA PAS.
LANT TUHUSAY AKD TIN MAN N AWADM.

01

5. TASAQ GER ANHI D TASDRT(ALFAQRA)
D ERK ASAWAd IKMA ADUNAT HLAN IHA MIHI N
ABADH. AMAYAS WALA D-IKA IMAN-NET MASINAPp
UYAN IDRAC AXLANEN DP UL-NET.
6. ASILAP-D(ASAGMAd-D) N ASWAP DP AMYAG

01

7. TASAFTIT N IMYAGN N TAWINAST-TAM DP IMAL.

02

0.5x4

TA TAHRAYAT : ERK AWAL
AHAS-YAMUS TURNA AR
AHAS-IGN AWEN BUCAN ADYNAT

KARUKAd : SAKARUKd

« ED IKSN IMAN-NET, ED IAKd D TAMADURT HUND TAP ».
8. ASUPL (ASAGALI) BREN ASGT :

« AWA HASN-IGA UdUH D AMASWI, IPAFAWN-NASN AQALAN IMALUNEN S TIHAWHAWEN»

11  من7 صفحة

0202 : بكالوريا/ كل الشعب: الشعب/ اللغة األمازيغية:تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة
II. AMUKN N AFANAP (TIRA):
AKTAZAL N AdRES:
1) TUDSA N AdRES:
0.25



ASISSEN) N UḌRIS

0.25



AdRIS iILA AZWAL (EHWAL)

ANMISAP N AdRESw

08

0.25

Tafara n yisallen

0.25

WAR IGT ASAMAPUPL

0.25

IBAN AMAzLI N AMKN N TIFER

0.25

ISURZ AKNANEN
TAPASA N AdRIS.

0.5x3

TALPA N TZART, TALPA N AZHRU, TALPA N TEHRAIT
2) ASAPWS N TIRA:

01

ASANAFRN N EHWAL IKNAN

01

ASNAFRN N ISALAN INIMAGN D EHWAL
3) ASANARMS N TAWALT:

0.5

TIWINAS AMDANT.

0.5

AMAWAL YUSAP D EHWAL N AdRES

0.5

ASANARMES D ASATABAQI IKNAN

0.5

 ASANARMES

01

ASIMPR N ILUGAN N AFANP

N TIMAzRA

11  من8 صفحة

0202 : بكالوريا/ كل الشعب: الشعب/ اللغة األمازيغية:تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة
العالمة
مجموعة

)عناصر اإلجابة (الموضوع ال ّثاني

مجزأة

*Tamsirt n tudert*

Aseɣti s teqbaylit :
I.

Tigzi n tirawt :

1

1. Argaz-nni yufa-d iman-is mi tezder teflukt-nni ɣer yiri n yiwet n tegzirt
tamecṭuḥt.

1

2. Yerra uɣerrabu ɣer tegzirt-nni acku iwala tafat tbeṛṛeq, iɣil n lbabur iɛerqen
neɣ qrib ad yeɣreq, ruḥen-d akken ad selken imdanen yellan deg-s.

1

3. Yebɣa ad d-yini s tenfalit-a: « dagi ara rkun yiɣsan-iw! »
Da ara mmteɣ.

1

4. Tamsirt n tudert ara d-lemdeɣ seg uḍris-a :
Amdan ur ilaq ara ad yayes ɣas di ddiq i yella.

12

Ɣas ad d-teɣli twaɣit ɣef umdan ur ilaq ara ad yeqḍeɛ asirem imi
yezmer ad tili d leṣlaḥ ara as-d-tawi.
1

5. Ayen i d-yemmalen «iḥulfan» seg uḍris : leḥzen, lferḥ, anezgum, laẓ …

2

6. Tiririt n tinawt ɣer wudem wis kraḍ amalay asget :

1.5

« yemmut usirem deg wulawen-nsen, qeḍɛen layas i yiman-nsen, ttwalin
tuɣalin ɣer twaculin-nsen d awezɣi ». (neɣ tawacult-nsen)
7. Asemmi n yisumar n tefyirt-a d wacu i d-temmal tesɣunt i ten-yezdin :
« Mi d-yers ɣer lqaɛa, yewhem deg wayen iwala! »
Mi d-yers ɣer lqaɛa: d asumer imsentel (amugil) n wakud.
yewhem deg wayen iwala ! : d asumer agejdan
Mi : d tasɣunt n usentel (n usagel) n wakud.
8. Tasleḍt n tefyirt-a ilmend n talɣa d twuri: « yessers umdan aḍar-is deg-s ».
Awal

Talɣa

0.25

Yessers

0.5

Y------

D amyag yeftin ɣer yizri ilaway udem wis
kraḍ asuf amalay
D amatar udmawan

0.5
0.5
0.5
0.5
0.25
0.5

ssers
umdan
aḍar
-is
deg
-s

D afeggag n umyag
D isem amalay asuf deg waddad amaruz
D isem amalay asuf deg waddad ilelli
D amqim udmawan awsil (ultiɣ) n yisem
D tanzeɣt
D amqim udmawan awsil (ultiɣ) s tenzeɣt

11  من9 صفحة

Tawuri

D asilaw ( amigaw,
asentel)
D aseɣru umyig
D asemmad imsegzi.
D asemmad usrid
D asemmad n yisem
D asemmad s
tenzeɣt

0202 : بكالوريا/ كل الشعب: الشعب/ اللغة األمازيغية:تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة
II.
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

08

Asenfali s tira :

Tugna n uḍris :
- Bḍiɣ aḍris-iw d tiseddarin.
- Ǧǧiɣ ilem sdat n yal taseddart.
- Qudreɣ teɣzi i ilaqen i ufaris.
- Giɣ azwel i uḍris-iw.
- Smerseɣ asigez iwalmen.
- Uriɣ akken yelha.

0.5
0.5
0.5

Aqader n tanaḍt :
- Qudreɣ tanaḍt n wanaw ideg ara d-aruɣ (amullis).
- Qudreɣ taɣessa n uḍris i yi-d-yettunefken.
- Ayen i d-uriɣ yesɛa assaɣ d tanaḍt.

0.25
0.5
0.25
0.5
0.25
0.5
0.25
0.25
0.25

Tazḍawt taḍrisant :
-Aḍris-iw yezḍa akken ilaq
-Tikta-iw ddant d usentel, mseḍfarent.
- Qudreɣ asfari asental (imezgi, asuddim, imzireg).
- Anamek n uḍris yeddukel.
- Yella wassaɣ gar tefyar.
- Yella wassaɣ gar tseddarin n uḍris.
- Tella tmeẓla deg wayen i d-uriɣ.
- Ulac tinerziwin deg wayen i d-uriɣ.
- Smerseɣ isuraz n usezdi d tezḍawt taḍrisant.

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

Iferdisen n tutlayt :
- Smerseɣ iferdisen n tutlayt ilan assaɣ d usentel i d-yettunefken.
- Smerseɣ timeẓra iwulmen
- Smerseɣ akken ilaq inamalen.
- Amawal yedda d usentel, d anesbaɣur.
- Ulac asnules deg wayen i d-uriɣ.
- Tifyar rsent ɣef yilugan n tjerrumt.

0.25

Tammadit :
-Yella-d wawal ɣef wayen akk i as-id-yezzin i usentel.

Asnulfu :
0.25 ّ -Wwiɣ-d tikta titrarin, yerna d ayla-w.

11  من11 صفحة

0202 : بكالوريا/ كل الشعب: الشعب/ اللغة األمازيغية:تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة
العالمة
مجموعة

)عناصر اإلجابة (الموضوع ال ّثاني

مجزأة

*Tamsirt n tudert*

Aseɣti s tcawit
I.
1
1
1
1

12

1
2

1.5

Tigzi n tirawt :

1. Argaz-idin yufa-d iman-nnes mi teɣreq teflukt-idin ɣer yiri n cra n tegzirt d
tameẓyant.
2. Yus-d uɣerrabu ɣer tegzirt-inin acku yeẓra tfawet tebrireq-d yettɣil-asen n
lbabur iɣerqen niɣ qrib ad yeɣreq usin-d bac ad selken yudan yellan deg-s.3
3. Yexs ad d-yini s tenfalit-aya: « day aha ad rcin yiɣsan-inu! »
-Day aha ad mmteɣ.
4.Tamsirt n tmeddurt aha d-tlemdeɣ seg uḍris-aya :
-Ur ilaq ca umdan ad yayes ɣas di ddiq i yella.
-Ɣas ad d-teɣli twaɣit ɣef umdan ur ilaq ca ad yebbi asirem imi yezmer
-Ad tili d leṣlaḥ aha as-d-tawi.
5. Matta i d-yemmalen «iḥulfan» seg uḍris: leḥzen, lferḥ, anezgum, laẓ …
6.Awɛay n tinawt ɣer wudem wis kraḍ amalay asget :

« Yemmut usirem deg wulawen-nsen, bbin layas i yiman-nsen, ttraɛan
tawellit ɣer twaculin-nsen d awezɣi ».
7.Asemmi n yisumar n tefyirt d tesɣunt i ten-yezdin :
« Mi d-yerga ɣer ucal, yebhet seg matta yeẓra! »
Mi d-yerga ɣer ucal: d asumer imsentel (amugil) n wakud.
Yebhet seg matta yeẓra! : d asumer agejdan
Mi: d tasɣunt n usentel (asagel) n wakud.
8. Tasleḍt n tefyirt-aya ilmend n talɣa d twuri: «yessers umdan ḍar-nnes
deg-s ».
Awal

Talɣa

0.5

Y------

D amyag yefti ɣer yizri ilaway udem wis
kraḍ asuf amalay
D amatar udmawan

0.5
0.5
0.5
0.5
0.25
0.5

ssers
umdan
ḍar
-nnes
deg
-s

D afeggag n umyag
D isem amalay asuf deg waddad amaruz
D isem amalay asuf deg waddad ilelli
D amqim udmawan awsil (ultiɣ) n yisem
D tanzeɣt
D amqim udmawan awsil (ultiɣ) s tenzeɣt

0.25

Yessers

11  من11 صفحة

Tawuri

D asilaw ( amigaw,
asentel)
D aseɣru umyig
D asemmad imsegzi.
D asemmad usrid
D asemmad n yisem
D asemmad s
tenzeɣt

0202 : بكالوريا/ كل الشعب: الشعب/ اللغة األمازيغية:تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة
II. Asenfali s tira :

08

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

Tugna n uḍris :
- Bḍiɣ aḍris-inu d tiseddarin.
- Ǧǧiɣ ilem sdat n yal taseddart.
- Qadreɣ teɣzi i ilaqen i ufaris.
- Giɣ azwel i uḍris-inu.
- Smerseɣ asigez iwulmen.
- Uriɣ akken yelha.

0.5
0.5
0.5

Aqader n tanaḍt :
- Qadreɣ tanaḍt n wanaw ideg aha d-ariɣ (amullis).
- Qadreɣ taɣessa n uḍris i ay-d-yettwawcen.
- Matta d-uriɣ ila assaɣ d tanaḍt.

0.25
0.5
0.25
0.5
0.25
0.5
0.25
0.25
0.25

Tazḍawt taḍrisant :
-Aḍris-inu yezḍa ammek ilaq
-Tikta-inu ugirent d usentel, mseḍfarent.
- Qadreɣ asfari asental (imezgi, asuddim, imzireg).
- Anamek n uḍris yeddukkel.
- Yella wassaɣ jar tefyar.
- Yella wassaɣ jar tseddarin n uḍris.
- Tella tmeẓla deg matta i d-uriɣ.
- Ulac tinerziwin deg matta i d-uriɣ.
- Smerseɣ isuraz n usezdi d tezḍawt taḍrisant.

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

Iferdisen n tutlayt :
- Smerseɣ iferdisen n tutlayt ilan assaɣ d usentel i d-yettwawcen.
- Smerseɣ timeẓra iwulmen
- Smerseɣ ammek ilaq inamalen.
- Amawal yugir d usentel, d anesbaɣur.
- Ulac asnules deg matta i d-uriɣ.
- Tifyar rsent ɣef yilugan n tjerrumt.

0.25

Tammadit :
-Yella-d wawal ɣef matta akk i as-i d-zellin i usentel.

0.25

Asnulfu :
-Wwiɣ-d tikta timaynutin.yerna d agel-inu.

11  من12 صفحة

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :اللغة األمازيغية /الشعب :كل الشعب /بكالوريا0202 :
العالمة

عناصر اإلجابة (الموضوع ال ّثاني)
*ثامسيرث ن ثمآدّورث*

مجزأة

مجموعة

ثيريريث
 .Iثيﭬزي ن ثيراوث:
 -1أّرةاز-ئدينّيوفآ-دّئمان-ﻧآسّميّثآغرآقّثآفلوكث-ئدينّغآرّييريّنّشراّنّثآﭬزيرثّذّ
تامآزياﻧثّ .
ّّّّّّ-2يوسآ-دّؤغآرابوّغآرّثآﭬزيرثّ–ئذينّأشكوّيآزراّثفاوآثّثآبريرآق-دّيآتغيل-اسآنّنّ
لبابورّئّئغآرقآنّﻧيغّقريبّأذّيآغرآقّؤسين-دّباشّأذّسآلكآنّئوذانّئّيآّلنّذيسّ.
 - 3يآخسّأذّد-يينيّسّتاﻧفاليث-أياّّ«ّ:ذاي أها أذ رشين ييغسان-ئنوّ» ّ

1
1

1

ذاي أها أذ مثآغ
1

ّ-4ثامسيرثّنّثمآدورثّأذّآلمذآغّسآڨّؤضريس-أياّ :
 ؤريالقّشاّؤمذانّأذّيايآسّغاسّياّلّذيّضيقّ ّ غاسّأد-تآيضوّثواغيتّغآفّؤمذانّ،ؤرّئالقّشاّأذّيايآسّأسيرآمّئميّيآزمآرّأذّتيليّذّصالحّأهاّأس-تاويّّ .
ّّّّ-5ماتاّئدّيآماآلنّئحولفانّذآڨّؤضريسّّ:آلحزآنّ،لفآرحّ،أﻧآزﭪومّّ،لز...
ّّ -1أواعايّنّثيناوآثّغآرّووذآمّّويسّكراضّأماّليّأسةآثّّ«:يآ ّموث ؤسيرآمّذآڨ
ووالوآن-نسآن ،بّين لياس ئ ييمان-نسآن ،تراعان ثاوالّيث غآر ثواشولث-نسآن
ذاوآزغيّ ».
ّّّ-7أساميّنّييسومارّنّثآفييرثّذّتآسغوﻧثّئّثآن-يآزدين«:مي د-يآرﭬا غآر ؤشال ،يآبهآث
سي ماتّائ يآزراّ ».

12
1
2
1.5

 مي د-يآرﭬا غآر ؤشالّّّّّ:ذاسومارّئمساﻧتالّنّواكوذ ّ يآبهآث سي ماتّا ئ يآزراّّّ:ذاّسومارّأﭬاجدانّ . مي ّّّّّّّّ:ذّتاسغوﻧثّنّؤساﻧتآلّنّّواكوذ ّسآرس ؤمذان ضار-نّآس ذاڨ-سّ»ّّ
 -8ثاسآلضتّنّثآفييرثّئلمآﻧدّنّثالغاّذّتاووريّّ«:يا ّ
أوال

ثاووري

ثالغا

يآسآرسّ ّ ذاميآظّيآفثيّغآرييزريّئالوّؤذآمّويسّكراضّأسوفّ
أماّليّ
ّ
ي ّ --------ذّاماثارّؤذماوآنّ
ذافآةاظّنّؤمياظ
سآرس
ّ
ذيسآمّأماّليّأسﭬآثّذآظّوادادّأماروزّ
ؤذآم
ذّيسآمّأماّليّأسوفّذآظّوادادّئآلليّ ّ
ضار
ذاّمقيمّؤذماوانّأوصيلّنّييسام ّ
نّآس
ذّتاﻧزآغث ّ
ذي
ذامقيمّؤذماوآنّأوصيلّّسّتآﻧزآغث
س
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0.25
ذ اميةاو ،ذاسآنثآل
ذاسآغرؤمييڨ
ذاسآ ّماذ ئمسآﭬزي
ذاسآ ّماّذ ؤسريذ
ذاسآ ّماّذ ن ييسآم
ذاسآ ّماذ س
تآنزآغث

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.25
0.5
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 .IIأسآنفالي س ثيرا
ثوﭬنا ن ؤضريس
ـ ّبضيغّأضريسّئنوّذّتيصآدارين.
ـّدجيغّئآلمّسداثّنّيالّثاسآدارث.
ـّقاذرآغّثآغزيّئّئالقآنّئّؤفاريس.
ـّﭬيغّأزولّئّؤضريسّئنو.
ـّسمآرسآغّأسيﭭآزّئوالمآنّ.
ـّؤريغّموكشاّئالق.
أقاذآر ن ثاناضت :
ـ قاذرآغّثاﻧاضتّنّواﻧاوّماﻧيّأذاريغّ(ّأموليس)
ـّقاذرآغّثاغآساّنّؤضريسّئّيدتواوشآن.
ـّماتاّدّ-ؤريغّيالّأساغّذّثاﻧاضت.
ـثازضاوث ثاضريسانت:
ـّأضريسّئنوّيآزضاّأكآنّئالق.
ثيكثاّئنوّؤﭬيرآﻧتّذّؤسآﻧثآلّ،مسآضفارآﻧتّ-قاذرآغّأسفاليّأسآﻧثالّ(ّئمآزيرآظّّ،ئمآزﭬي،أسوديم)ّـّأﻧامآكّنّؤضريسّيآدوكآل.
يآّلّواساغّجارّثآفيار.
ـّيآّلّواساغّجارّثآفيار.
ـّيآّلّواساغّجارّثسآدارينّنّؤضريس.
ـّّثآّلّثمآزّلّجارّماتاّئدّؤريغ.
سمآرسآغّئسورازّنّؤسآزذيّذّثآزضاوثّثاضريساﻧت.ئفآرذيسآن ن ثوثاليث.
ـّسمآرسآغّئفآرذيسآنّنّثوثاليثّّلنّأساغّذّؤسآﻧثآلّئّد-يآتواوشآن.
ـّسمآرسآغّثيمآزّلّئوالمآن.
ـّسمآرسآغّأكآنّئالقّئناماآلن.
ـّأماوالّيوﭬيرذّؤسآﻧثآلّ،ذّأﻧآسباغور.
ؤّلشّأسنوآلسّذآقّماتاّئّدّ–ّؤريغ.
ـّثيفيارّرسآﻧتّغآفّيلوﭬانّنّثجآرومث
ـ ثا ّمديث :
ـّيآّلّ-دّواوالّغآفّماتاّأكّئّأس-دّيآزلينّئّؤسآﻧثآل.
أسنولفو:
ّ-ويغآدّثيكثاّثيماينوثينّيآرﻧيّذأﭬآلّ-ئنو.
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مجموعة

)عناصر اإلجابة (الموضوع ال ّثاني

مجزأة

*TISLAd N ASWrL*

ASWrL FWL SASTANn :
WGRIH D ASAGZ
1

1- AHALS AS AKCN AMAN TADAWAILALT NIT IGRAW IMAN NIT Dr TAHNDgT
TAQWRT

1

2- ALQBtAN INAd TADAWAILALT S TIgZIRT FWL ININ IArIL TADAWAILALT
MIr ALBABWR AKCAN AMAN MIr AXARWK AIGA rAS INA AD Agz ADINT WITHANIN
3- AWA LMADr Dr TNFWST TAD

1.5

AWADM WR HAS WFA AD IKS AtMA AKD KWD FL AS TWSAS TArRHA
AKD KWD FLAK AD IAZWBT ALABASN WR WFA AD TKSD AtMA FWLAS
IHAMIHI HAKT TADARFIT

1

4- SNATT TFIR D TNMHRAIN NSNT Dr AdRIS
TAMATANT ≠ TAMWDRI

12

1

AXARWK≠AGARAW

5- IRHA AD AN Dr TWINST TAD “AD TGRWM IrASANIN AKIWIN DIHADr”
DIHAD AD EIAMATr

2

2

6- ASWrL N TWINST S ASGT TWNTI
“BCIN WR AHWGANT AS IAMWT AtMA Dr WLHAWN NSNT ,AKSNT AtMA HANAINT AS
WR AMWKN AD AQLnT IHANAN NSNT”
7- IMQIMN IMASKNAN WI HANIN AdRIS
( WI TA WA TI )
8- SMWS AMIAGN D MIRN NSN
AMIAGA

2.5

IMIR

ISWKAL

IZRI , AWA IWKAIN

AWAdN

WRMIR DIMAr

IRrA

IZRI

AD TGRWM

IMAL AWAD IMALn

AKFNT

WRMIR
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 ASNFILAL S AFANAr
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25








TWGNA N AdRIS
ABdIr AdRIS TIsADARIN
WEIr TIDAgIT DAT AK TAsADART
ASMrRAr ASHGRI N AFRAS
GIr IHWAL IAdRIS IN
ASWAGr ASTBQI WA INHAGN
AFNArAr SMK IAzALn

SIMrAR N WSMTAR
0.5
0.5
0.5

 ASMrARr ASMTR N INI AN AWA FANArAr
 ASMrARr TArSA N AdRIS WA HI ITKFN
 AWA AFNArAr ILA TASAQ D AW Dr I ATWATRN

TAzAtAWT N AdRIS
0.25
0.5
0.25
0.5
0.25
0.5
0.25
0.25
0.25











AdRISIN IztA S AMK AHWSAIN
TIKATWTIN IN ADIWNT D ASNTL ANILKAKMNT
ASMrARr INITN N ASNTL (ASNTL N ASGZ ,ASWDIM,IMZIRAg)
AMK N AdRIS ADIW
TLI TASQ GR TFIR
TLA TASAQ GR TIsDARIN
TLI TMzLA Dr AWA AFNArAr
WR TLINT TSIWdIN Dr AWA AFNArAr
ASWAGAr ISWRAZ N AFNAr D AWA TISgDAHN

IFRDISN N TAWALT
0.25
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0.25
0.25
0.25
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0.25








ASWAGr IFRDISN N TAWALT LANIN ASAr D ASNTL WA HID ATWKFN
ASWGAr IMIRN WI ANHAGANIN (WRMIR D WRMIR WSID)
ASWAGAr TIFIR TI HAN AMIAGN S AGWT
AMAWAL IADEW D ASNTL , ANSBArWR
WR TILA AMrWrAL Dr AWA DD AFNArAr
TIFIRT AFNArNT S AMK ADIWN D TJARWMT

TAMADWT
0.25

 TACNCAT N AWA FL D ASIWALr IilAN TASAQ D ASNTL

AMWKN
0.25

 AWAIArD TIKATWTIN AINAININ SIT FWL AWIN TININ
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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 :اللغة العربية وآدابها

دورة2021 :
المدة 40 :سا و 04د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:
الموضوع األول
ص:
النّ ّ
الشاعر علي محمود طه:
قال ّ

اعت ِك صيح ـ ـ ــة مغت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـال
 -1فلسطين ال ر ْ
خبت
 -2وال عـ ّـز ِك الجيل
ّ
المفـــــــــــدى وال ْ

الشر ِق) تحت ِ
غبارهم
(ص َح ْت
باديات ّ
ُ
َ -3
أعن ـ ـ ـ ـ َة َخيل ِه ـ ـ ـ ـ ــم
ته ـ ـ ــدي ّ
يس ْ
 -4فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوارس ْ

 -5بكـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـل طـ ـ ـر ٍ
صخر م َّ
نضـ ـ ٌـر
يق مـ ـ ـ ـ ــنه
ٌ
الشرق لم َي ْهدْأ ِبص ْب ٍح ولم َي ِطـ ـ ـ ْـب
 -6هو ّ
ِ
اليوم قسم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌة
َ -7غ ـ ـ ـ َ
ـداة أذاعوا ّأنـ ـ ـ ـ ــك َ
 -8محـ ـ ــا ﷲ وعدا َّ
ظلم لم َيكـ ـ ـ ـ ـ ْـن
خطه ال ّ
ً
َ َ
َ -9ح َمتـْـ ــه القـ ـ ـ ــنا َك ْي َما يكـ ـ ـ ــون ح ـ ــقيقـ ـ ـ ـ ـ ًة
 -11وفتّـ ـ ـ ــح بي ـ ـ ـ ــن الق ـ ـ ـ ــوم أب ـ ـ ـواب فتـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـنة
َ ْ
َ
 -11أراد (ليــــمحـــــــو) آي ـ ـ ـ ـ َة الّل ـ ـ ــه مثلمـ ـ ـ ــا

ـال وعش ـ ِ
سلم ـ ـ ـ ـ ِ
ـت ألب ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـت ألجي ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـال
لق ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ِـك نـ ـ ـ ــار ف ـ ـ ـ ـ ــي ذوائـ ـ ــب أجب ـ ـ ـ ـ ِ
ـال
ٌ
ِ
الرو ِح من ت ْربِك الغالي
عـ ـ ـ ـ ــلى خلجـ ـ ـ ــات ّ

السؤدد العالي
دم َ
الع ـ ـ ـ ــرب الف ـ ـ ـ ـ ــادي ـ ـ ـ ـ ــن و ّ
وكـ ـ ـ ـ ِـل سمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـاء جمـ ـ ـ ـرةٌ ذات إش ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ِ
ـال
ّ
قـــــــادا ع ـ ــلى لي ـ ـ ـ ـ ٍـل رمـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـاك ِب ـ ـ ـ ـ ـ ِـزل ـ ـ ـ ـز ِ
ال
ُر ً
ـب دائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِم الت ـِـ ـ ـي ـ ـ ِـه جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ِ
لك ـ ـ ــل غريـ ـ ـ ٍ
ال
ّ
ّ
َ ّ
سـ ـ ـ ـ ــوى حْلـ ـ ـ ٍم مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن عـ ـ ــاَل ِم الو ْه ِم خت ـَّ ـ ِ
ـال
َ

أه ـ ـ ـو ِ
ـر م ـ ـ ـ ــن خطـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ال
فك ـ ـ ـ ــان نذي ـ ـ ـ ًا
ـوب و ْ
ت ـ ـ ِـطـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـل بأح ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـداث وتوم ـِ ـ ـ ـ ـ ــي بأوج ـ ـ ِ
ـال
ْ
ـور ُّ
الضحى العـ ـ ــالي
أراد ليمحو الّليل ن ـ ـ ـ ـ َ
ديوان علي محمود طه

(بتصرف)
مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة .ص379
ّ
ّ

شرح لغو ّي:

أخافت ِك.
راع ْت ِك:
ْ
خداع.
خّتالّ :

ِ
أجبـال :قمم الجبال.
ذوائـب

أوجال :من الوجل وهو الخوف.

أعّنة :جمع عنان ،وهو ما يلجم به الفرس.
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األسئلة:

أوًل -البناء الفكر ّي 11( :نقاط)
ّ

فيم تم ّثلت؟
 )1في مطلع ّ
الن ّ
ص رسالة طمأنة لفلسطينَ ،
ِ
الشرق
ص.
 )2ألهل ّ
وضحه مستدالّ لذلك من ّ
موقف إزاء وضع فلسطينّ ،
ٌ
الن ّ
 )3في النص إشارة إلى ٍ
وعد ٍ
ص.
ًا
باطل .د ّل عليه
مشير إلى تبعاته انطالًقا من ّ
ٌ
ّ
الن ّ
األساسية.
العامة وأفكاره
تصميما
ضع
مناسبا ّ
ّ
للن ّ
ً
ْ )4
ص ،بتحديد فكرته ّ
ً
مؤشرين له مع التّمثيل.
النص؟ اذكر ّ
النمط الغالب في ّ
 )5ما ّ
لخص مضمون األبيات األربعة األخيرة.
ّ )6

ثانيا-البناء الّلغو ّي 16( :نقاط)
ً

المفدى ،نار ،فوارس).
الداللي الذي تنتمي إليه األلفاظ اآلتية( :أبطال،
ّ
سم الحقل ّ
ّ )1
مبي ًنا نوعها ووظيفتها.
 )2لإلحالة
حضور بارز في األبيات الثّالثة األولى ،مثّل لهاّ ،
ٌ

عرب ما يلي:
 )3أ ْ
المفـــدى».
المفدى" الواردة في قوله « :وال عـ ّـز ِك الجيل
اب مفردات" - :
ّ
ّ
أ -إعر َ
 " رقادا" الواردة في قوله« :ولم يط ـ ْـب ُرقــادا».الشر ِق) في صدر البيت الثّالث.
صحت
اب جمل( - :
باديات ّ
ْ
ُ
ب -إعر َ
( -ليمحو) في صدر البيت الحادي عشر.

األول؟ وما غرضه األدبي؟
 )4ما نوع األسلوب في صدر البيت ّ
ّ
كل منهما:
الصورتين البيانيتين اآلتيتين؟ اشرحهماِّ ،
وبين وجه بالغة ّ
 )5ما نوع ّ
السادس.
 (هو ّالشرق لم يهدأ بصبح) الواردة في البيت ّ
اب فتنة) الواردة في البيت العاشر.
 (ف ّتح بين القوم أبو َقدي 14( :نقاط)
ثال ًثا -ال ّتقييم الّن ّ
عملية التّغيير التي يسعى إليها اإلنسان
«ّ
وفعال ًة ،يجب عليها أن تساهم في ّ
إن لألدب وظيف ًة عظيم ًة ّ
بكل المشكالت والقضايا التي يعاني منها.»...
اما أمينا ّ
المعاصر ،كما يجب عليها أن تلتزم التز ً
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المطلوب:
ِ
مبرز مظاهر االلتزام المحّققة في
أمتهً ،ا
مبي ًنا إسهام األديب العر
 اشرح القولّ ،بي في التّعبير عن قضايا ّ
ّ
النص.
ّ
انتهى الموضوع األول
صفحة  2من 4
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الموضوع الثاني
ص:
الّن ّ

الروح والمبنى بمنزلة الجسد ،والبليغ من
«علينا أن
ّ
ندرك...أن المعنى والمبنى متالزمان ،فالمعنى بمنزلة ّ
ص إلى طابع األديب فيه ،هل يعتني بالمعاني
خاط األلفاظ على قدود المعاني ،فيجب االنتباه حين دراسة ّ
الن ّ
معا؟ وهنا يجب أن ننتبه إلى ارتباط المعنى بالّلفظ والى صعوبة
أكثر أو باأللفاظ أكثر أو بالمعاني والحلية الّلفظية ً

البديعية هي أوعية
المحسنات
الصور
التّفريق بينهما تفر ًيقا يسلخ َ
ّ
ّ
البيانية و ّ
أحدهما عن اآلخر ،فالقوالب الّلفظية و ّ
المعاني وأردية األفكار ،فهي ال تبهر العين وال تدغدغ األذن وال تَخلب ُّ
الل َّب ُّ
وتهز العاطف َة ّإال بمقدار ما فيها
َ
َ
ٍ
ٍ
ٍ
وعفوية.
وتأثير
جمال
من

ِ
الرجل ،فيجب أن ننتبه إلى خصائص
يكونان
أسلوب األديب ،فاألسلوب هو ّ
َ
والمعنى والمبنى مجتمعان ّ
الشريف والكالم المأثور أم ال؟ هل
هذا األسلوب ،هل يطنب أم يوجز ،هل يقتبس من القرآن الكريم والحديث ّ
الفصل وحسن التّخّلص؟ هل يعمد إلى األسلوب اإلنشائي
الوصل و
المؤكدات؟ وهل يجيد
يكرر جمله ويكثر من
ّ
ّ
َ
َ
ّ
ٍ
وقص ٍة؟ هل كان في استعاراته
أم الخبر ّي؟ وما نوع أسلوبه؟ هل هو أسلوب حوار وتخاطب أم أسلوب سرد ّ
ِ
شخصية في هذا األسلوب؟ وما طابع
الخاطر والبديهة؟ هل هو صاحب
عفو
وصناعاته
ّ
ّ
البديعية متكّلًفا أم جاءت َ
اطن (ل ُتعّل ُُ) يبدو
أسلوبه العام؟ بل ما قيمة أسلوبه من ّ
كل هذا ونحن ندرك ّ
الفنية؟ ّ
أن هناك مو َ
حية ّ
النا ّ
نوضح ّ
درك بالحدس وال ّذوق األدبي،
ص
ً
جميال كجمال الموسيقى وجمال العاطفة ومالءمتها لهوى ّ
فيها ّ
الن ّ
مما ي َ
النفس ّ
ّ
الفنية...
ويجب أن نعلم ّ
أن مبلغ التّأثير هو مقياس اإلجادة ّ
ٍ
ناحية وذوقنا من ناحية ثانية ،هذا
أن مقياسنا وأداتنا في هذه األحكام كّلها هو ثقافتنا من
شك في ّ
وال ّ

طالع على
النقد والكتابة وممارسة األدب واال ّ
النصوص الكثيرة وكثرة المطالعة و ّ
ال ّذوق اّلذي (ل ينمو) ّإال بحفظ ّ
الشعور
نفسية تلهب ّ
كالرسم والموسيقى والتّمثيل والغناء وغير ذلك من الفنون ،وأن تكون لنا تجربة ّ
الفنون الجميلة ّ
الفنانون
النفس حتى نكون
فسية األخرى اّلتي ينقلها إلينا ّ
الشعراء والكتّاب و ّ
مستعدين لتلقي التّجارب ّ
ّ
وتَشحذ ّ
الن ّ
ٍ
ٍ
تذوق ما تحدثه فينا من ٍ
تأثير وانفعاالت».
عامة والتي تحملنا على ّ
بصورة ّ
الركابي ،األدب العربي من النحدار إلى الزدهار،
جودت ّ
ّ
(بتصرف).
الجامعية الجزائر ،ص17-16
ديوان المطبوعات
ّ
ّ

صفحة  3من 4
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األسئلة:

أوًل -البناء الفكر ّي 11( :نقاط)
ّ
ص األدبي في نظر الكاتب؟ ولماذا؟
عالم يعتمد في دراسة ّ
الن ّ
َ )1
)2
)3
)4
)5
)6

ّ
وضح.
ما عالقة األسلوب
بشخصية األديب؟ ّ
ّ
بعا منها.
َذكر الكاتب خصائص األسلوب الواجب مراعاتها ،هات أر ً
ِ
الفنية» ،أ َْب ِد رأيك مع التّعليل.
اشرح قول الكاتب« :يجب أن نعلم ّ
أن مبلغ ال ّتأثير هو مقياس اإلجادة ّ
ِ
صقل ال ّذوق
الفني؟ وِأل ِّي شيء ي ِع ُّدنا ذلك؟
ما سبل
ّّ
ص.
ِّ
لخص مضمون ّ
الن ّ

ثانيا -البناء الّلغو ّي 16( :نقاط)
ً
ِ
ص بأربعة ألفاظ تنتمي إلى حقل األدب.
 )1مثّل من خالل ّ
الن ّ

أعرب ما يلي:
)2
ْ
أن المعنى والمبنى متالزمان».
اب مفردات" - :متالزمان" الواردة في قوله« :علينا أن ندرك ّ
أ -إعر َ
 " األسلوب" الواردة في قوله« :فيجب أن ننتبه إلى خصائص هذا األسلوب».اطن ل ُتعّل ُُ».
اب جمل( - :ل تعّلُ) الواردة في قوله« :نحن ندرك ّ
أن هناك مو َ
ب -إعر َ
النصوص.»...
( -ل ينمو) الواردة في قوله« :هذا ال ّذوق اّلذي ل ينمو إالّ بحفظ ّ

ع الجمع فيما يلي( :المعاني ،أردية).
ّ )3
حدد نو َ
ِ
وبين نوعها« :هذا ال ّذوق اّلذي ل ينمو ّإل بحفظ الّنصوص الكثيرة».
مما يلي أدوات االتّساق ِّ
 )4استخرْج ّ
لكل منهما:
الصورتين البيانيتين اآلتيتين واشرحهما ّ
مبي ًنا األثر البالغي ّ
َ )5س ِّم ّ
( -خاط األلفاظ  )...الواردة في مطلع الفقرة األولى.

 ( ...هي أوعية المعاني) الواردة في آخر الفقرة األولى.قدي 14( :نقاط)
ثال ًثا -ال ّتقييم الّن ّ

ص.
 مالمحشخصية الكاتب الّن ّ
ّ
قدية بادي ٌة في الّن ّ
المطلوب - :د َّل على ملمحين من هذه المالمح.

النوع من المقال.
 اذكر ثالثًا من خصائص هذا ّعامة.
 اذكر أربعة أعالم من ّرواد المقال ّ
انتهى الموضوع الثاني
صفحة  4من 4

اإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :اللغة العربية وآدابها  /الشعبة :آداب وفلسفة /بكالوريا0202 :
األول)
عناصر اإلجابة (الموضوع ّ
ّأوال -البناء الفكري01(:نقاط)
بالسالمة وبدوام
 )0تمّثلت ال ّرسالة في دعوة فلسطين إلى عدم ّ
حل بها ً
داعيا لها ّ
مما ّ
الروع ّ
العيش لألبطال الذين ما خبت لهم نار وال هدأ لهم بال في الذود عنها وفي طلب فدائها.
الشرق موقف تأييد ومساندة للقضية الفلسطينية.
 - )2موقف ّ
الشاعر:
ص قول ّ
الدليل من ّ
 ّالن ّ
الشرق لم يهدأ بصبح ولم يطب
«هو ّ

رقـــ ًادا على ليــل رمـــاك بزلـــــزال».

 )3الوعد الباطل يتمثّل في :وعد بلفور المشؤوم.

وعدا خطه الظلم 7»777
 ويظهر ذلك في قوله « :محا الله ً تبعاته :توافد الغرباء على فلسطين. تقسيم فلسطين.

العالمة

مجزأة

مجموعة

10

10

2×17.0

1070

1720
3×1720

10

 إثارة الفتنة.
 )4تصميم الّنص:

 الفكرة العامة :وضع فلسطين بين وفاء أبنائها وغدر أعدائها.األساسية:
 األفكارّ

الفلسطينية ومؤازرته لها.
للقضية
الشاعر
 - :]2- 0[ تأييد ّ
ّ
ّ
الشرق منها.
 - :].- 3[ موقف أهل ّ

170

3×1701

12

 - :]00- 8[وعد بلفور وعواقبه الوخيمة.

الشرق تجاه
النمط
الشاعر بصدد وصف حال أهل ّ
ألن ّ
صّ :
وصفيّ ،
 )0الّنمط الغالب في الّن ّ
ّ
طه الوعد المشؤوم ...
فلسطين الجريحة وبيان ما خ ّ

1701

منضر ،الغالي ،العالي.)...
ّ
المؤشرات -:الّنعوتّ ( :
المفدىّ ،
 اإلضافات(:صيحة مغتال ،ذوائب أجبال ،باديات ّالشرق ،أبواب فتنة ،آية الله2×1701 .)...
ظلم ،أبواب فتنة.)...
الصور
طه ال ّ
الشرق ،وعدا خ ّ
البيانية( :صحت باديات ّ
ّ
ّ -

1070

ؤشرات الصحيحة األخرى)7
 -مالحظة (:تقبل الم ّ

 )6الّتلخيص :يراعى فيه:
التلخيص.
 حجم ّ

3×10

 مالءمة المضمون.

 سالمة الّلغة وجودة التّعبير.
صفحة  1من 6

13

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :اللغة العربية وآدابها  /الشعبة :آداب وفلسفة /بكالوريا0202 :
العالمة

األول)
عناصر اإلجابة (الموضوع ّ

مجزأة

مجموعة

المفدى ،نار ،فوارس) هو حقل البطولة واإلقدام.
الداللي الذي تنتمي إليه األلفاظ(:أبطالّ ،
 )0الحقل ّ

170

170

ثانيا  -البناء الّلغو ّي 16 (:نقاط)
ً

مالحظة(:تقبل اإلجابة التي تصب في هذا المعنى)7
 )2لإلحالة حضور بارز في األبيات الثّالثة األولى:
عزك ،لقومك ،تربك.
 ال ّتمثيل لها :ال راعتكّ ،

3×170

الضمير.
قبلية عن طريق ّ
 نوعها :إحالة ّ

1070

النص وتفادي التّكرار.
 وظيفتها :تسهم في اتّساق تراكيب ّ
 )3اإلعراب:
أ -إعراب المفردات:
المقدرة على األلف المقصورة منع من ظهورها التع ّذر.
الضمة ّ
 "المفدى" :نعت مرفوع وعالمة رفعه ّظاهرة على آخره.
قادا" :تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة ال ّ
" -ر ً

ب -إعراب الجمل:

محل لها من اإلعراب.
 ( صحت باديات ّالشرق) :جملة فعلية ابتدائية ال ّ

2×170

12

2×170

محل نصب مفعول به.
 ( -ليمحو) :جملة مصدرية في ّ

األول :إنشائي طلبي بصيغة الّنداء7
 - )4نوع األسلوب في صدر البيت ّ
 -غرضه األدبي :اإليناس والمؤازرة.

2×1720

170

الصورتان البيانيتان:
ّ )0
المكانية ،من باب إسناد الفعل (لم يهدأ)
الشرق لم يهدأ بصبح) :مجاز عقلي عالقته
 (هو ّّ

إلى غير فاعله الحقيقي (الشرق) والمقصود أهل الشرق ويكمن وجه بالغتها في اإليجاز 3×1720
ّ

التأمل ومتعة االكتشاف7
واشغال ذهن المتلّقي بالبحث و ّ
مالحظة :تقبل إجابة المجاز المرسل عالقته المحلية – ذكر الشرق و المراد أهله -
الشاعر الفتنة ببيت ،فحذف هذا األخير (المشبه به)
شبه فيها ّ
( -أبواب فتنة) :استعارة مكنية ّ

وأبقى على الزمة من لوازمه(أبواب) ،ويكمن وجه بالغتها في اإليجاز وتجسيد معنى الفتنة في
قالب محسوس7
صفحة  2من 6

3×1720

1070

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :اللغة العربية وآدابها  /الشعبة :آداب وفلسفة /بكالوريا0202 :
العالمة

األول)
عناصر اإلجابة (الموضوع ّ

مجزأة

ثال ًثا -ال ّتقييم الّنقدي( 14نقاط):
 شرح القول( :مفتوح يترك الجتهاد الممتحن)
حقا إن لألدب وظيفة نبيلة تسهم في عملية رصد األحوال واألوضاع ...بغية إيجاد الحلول
الفاعلة المؤثّرة ...

الفعال في إحداث التّغيير من خالل
 وكان لألديب العربي -بحكم ترّدي األوضاع -اإلسهام ّ
ما اقترحه من حلول ...وما قصائد مفدي زكرياء ونزار قباني ومحمود درويش وّ ...إال ترجمان

10
10

صادق لذلك.

ص:
 مظاهر االلتزام المحّققة في الّن ّ

 محاولة زرع األمل والتّفاؤل في نفوس أبناء األرض المحتّلة ،كما في مطلع القصيدة:(فلسطين ال راعتك صيحة مغتال.)...
الشاعر يراعه وسيلة من وسائل الكفاح والتّغيير ،والّنص ترجمة لذلك.
 تسخير ّالشاعر للحدث وال ّتعبير عنه بعمق وصدق.
الشعورّية في معايشة ّ
 -صدق التّجربة ّ

السادس شاهد على ذلك.)...
(البيت ّ
الشرق لنصرة فلسطين.
 -اقتراح الحلول المناسبة :نهضة ّ

مالحظة (:يراعى حسن تعبير الممتحن عن المراد)7
األول
انتهت إجابة الموضوع ّ

صفحة  3من 6

مجموعة

4×170

14

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :اللغة العربية وآدابها  /الشعبة :آداب وفلسفة /بكالوريا0202 :
عناصر اإلجابة (الموضوع ال ّثاني)

العالمة
مجزأة

ّأوال -البناء الفكري01(:نقاط)
 )0يعتمد في دراسة النص األدبي على دراسة المبنى والمعنى معا ،إذ هما متالزمان فالمعنى 2×170
ً
ّ ّ
ّ
الروح والمبنى بمنزلة الجسد.
بمنزلة ّ
الرجل".
– )2عالقة األسلوب بشخصية األديب" :األسلوب هو ّ
األدبية في مختلف
يسجل بصمته
ّ
لكل أديب أسلوبه الذي ي ّ
ميزه عن غيره وبه ّ
 ال ّتوضيحّ :عبر عنه الكاتب.
إنتاجاته وبه يعرف" ،فاألسلوب هو ّ
الرجل" كما ّ

2×170

مجموعة
10

10

 )3خصائص األسلوب:

 اإلطناب واإليجاز.

 االقتباس من الكالم المأثور.
المؤكدات.
 التّكرار واستعمال
ّ
 الوصل والفصل.

4×1720

 حسن التّخّلص.

10

 نوع األسلوب.

طبع...
 التّكّلف وال ّ

مالحظة( :يكتفي الممتحن بذكر أربع خصائص فقط)7
 - )4شرح القول :كّلما أجاد األديب في كتاباته كان شديد التأثير في تحريك النفوس
واختراقها...

الرأي :يوافق الممتحن الفكرة معّل ًال ( كأن يشير إلى ما يبثه الخطيب من حماسة في
 إبداء ّالسامعين وتحريك هممهم ،أو غير ذلك.)...
نفوس ّ

طالع
النقد وممارسة األدب واال ّ
النصوص والمطالعة و ّ
 - )0سبل صقل ال ّذوق الفّن ّي :حفظ ّ
على الفنون الجميلة إضافة إلى التجربة النفسية.
الشعراء والكتّاب
فسية األخرى التي ينقلنا إليها ّ
 ويعدنا ذلك لالستعداد لتلّقي التّجارب ّالن ّ
تذوق ما تحدثه فينا من تأثير وانفعاالت...
و ّ
عامة والتي تحملنا على ّ
الفنانون بصورة ّ

10
2×170

12

10
10

12

 )6الّتلخيص :يراعى فيه:
التلخيص.
 حجم ّ

3×10

 مالءمة المضمون.

 سالمة الّلغة وجودة التّعبير.

صفحة  4من 6

13

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :اللغة العربية وآدابها  /الشعبة :آداب وفلسفة /بكالوريا0202 :
عناصر اإلجابة (الموضوع ال ّثاني)

العالمة

مجزأة

ثانيا  -البناء الّلغو ّي 16 (:نقاط)
ً
الصور ،الحلية،
 )0األلفاظ المنتمية إلى حقل "األدب"(:العاطفة ،األسلوب ،األلفاظ ،ال ّذوقّ ،
4×1720
االقتباس.)...

مجموعة

10

مالحظة (:يكتفي الممتحن بذكر أربعة ألفاظ)7

 )2اإلعراب:

أ -إعراب المفردات :

ألنه مثنى.
أن مرفوع وعالمة رفعه األلف ّ
 متالزمان" :خبر ّظاهرة على آخره.
جره الكسرة ال ّ
" -األسلوب" :بدل من اسم اإلشارة (هذا) مجرور ،وعالمة ّ

ب -إعراب الجمل:

2×1720
1070
2×1701

محل نصب نعت.
 (ال تعّلل) :جملة فعلية في ّمحل لها من اإلعراب.
( -ال ينمو) :جملة صلة موصول ال ّ

 )3نوع الجمع:
الجمع

نوعه

المعاني

صيغة منتهى الجموع

أردية

جمع قّلة

 )4أدوات اال ّتساق ونوعها:
أداة االتساق

2×1720

1701

نوعها

"هذا"

اسم إشارة (إحالة بعدية)

"الذي"

اسم موصول (إحالة قبلية)

"هو"

ضمير مستتر (إحالة قبلية)

6×1720

1070

الصورتان البيانيتان:
ّ )0
شبه الكاتب األلفاظ بالثّوب وحذف
المشبه به ودّلنا عليه بالفعل (خاط) 3×1720
ّ
 (خاط األلفاظ)ّ :الصورة إلى
المكنية ويكمن أثرها
على سبيل االستعارة
ّ
البالغي في توضيح المعنى وتقريب ّ
ّ
ذهن المتلّقي7
1070
فظية ...باألوعية وحذف أداة التّشبيه ووجه 3×1720
شبه الكاتب القوالب الّل ّ
 (هي أوعية المعاني)ّ :الشبه على سبيل ال ّتشبيه البليغ ويكمن أثرها البالغي في إيهام المتلّقي بال ّتطابق بين
ّ
ّ
المشبه به وكأّنهما شيء واحد7
المشبه و ّ
ّ
صفحة  5من 6

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :اللغة العربية وآدابها  /الشعبة :آداب وفلسفة /بكالوريا0202 :
العالمة

عناصر اإلجابة (الموضوع ال ّثاني)

مجزأة

مجموعة

ثال ًثا -ال ّتقييم الّنقدي( 14نقاط):

نقدي" المعنى و المبنى".
 مالمح شخصية الكاتب الّن ّ
قدية - :تناول موضوع ّ
موضوعية ومعّللة.
نقدية
ّ
 إصدار أحكام ّكيفية تنمية ال ّذوق وصقله.
 -تناول ّ

2×17.0

الفنّية...
 -الحديث عن مقياس اإلجادة ّ

قدي:
 خصائص المقال الّن ّ

قومه.
 -ارتباطه باألدب يحّلله و ي ّ

قدية.
 توظيف المصطلحات ّالن ّ

تحري
الدقة في تحديد المفاهيم.
الموضوعية و ّ
ّ
ّ
 -وحدة الموضوع.

3×170

ظاهرة األدبية المدروسة.
قدية بشأن ال ّ
 إصدار األحكام ّالن ّ
 من أعالم المقال :العالّمة عبد الحميد بن باديس ،العالّمة البشير اإلبراهيمي ،عبد الله

الركيبي ،ميخائيل نعيمة ،عباس محمود العّقاد ،طه حسين ،شوقي ضيف...

كل سؤال)7
مالحظة (:يكتفي الممتحن بذكر العدد المطلوب في ّ
انتهت إجابة الموضوع ال ّثاني

صفحة  6من 6

4×1720

14

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

دورة2021 :
المدة 40 :سا و 04د

عالج موضوعا واحدا على الخيار
الموضوع األول:

هل المساواة المطلقة شرط ضروري لتحقيق العدالة االجتماعية؟

الموضوع الثاني:
يقول هلفاكس:

" مادامت الذكرى تعيد إدراكا جماعيا ،فإنها في حد ذاتها ال يمكن أن تكون إال جماعية "
-

دافع عن هذه األطروحة.

النص
الموضوع الثالثّ :

" كلنا نعرف مدى الثّناء الذي يناله األمير الذي يحفظ عهده ويحيا حياة مستقيمة دون مكر ،لكن تجارب عصرنا

أعماال عظيمة هم من لم يصن العهد إال قليالً وهم من استطاعوا أن يؤثروا
أن أولئك األمراء الذين حققوا
ً
تدل على ّ
هذا ّ
أن هناك طريقتين
على العقل بما له من مكر ،كما استطاعوا التّغلب على من جعلوا األمانة هادياً لهم .ويجب أن نعلم ّ

للقتال ،واحدة لها قواعد وقوانين واألخرى تعتمد على القوة فقط ،الطريقة األولى للبشر ،أما الثانية للحيوانات المفترسة.

ولما كانت األولى غير كافية في أغلب األحوال ،فإن المرء كان يلجأ غالبا للطريقة الثانية ،ولهذا فمن الضروري لألمير

حق المعرفة كيف يستخدم كلتا الطريقتين . ...
أن يعرف ّ
و ّأنه على األمير أن يعرف كيف يستخدم الطريقتين معاً ،فواحدة منهما لن تدوم بدون األخرى .ولهذا السبب كان

األمير يضطر إلى أن يعلم جيدا كيف يتصرف كالحيوان ،فهو يقّلد الثعلب واألسد ،لكن األسد ال يستطيع أن يحمي نفسه

من الفخاخ ،والثعلب غير قادر على مواجهة الذئاب .على المرء إذن أن يكون ثعلباً ليواجه الفخاخ ويكون أيضا أسداً
ليخيف الذئاب ،ومن يريد أن يكون أسدا فقط ال يفهم األمور جيدا .فعلى األمير إذن أال يحفظ عهدا يكون الوفاء به ضد
مصلحته وأال يستمر في الوفاء بوعد انتهت أسباب االرتباط به .وقد يكون هذا المبدأ مبدأ شري اًر ،لكن هذا يصدق فقط

في حالة ما إذا كان جميع البشر من األخيار ،لكن إذا كانوا جميعاً من األشرار ولن يرعوا عهودهم معك فهذا يسمح لك
أن تكون في ح ّل من عهودهم ." ....
من كتاب األمير ،ميكيافللي

المطلوب :اكتب مقاال فلسفيا تعالج فيه مضمون الّنص.
صفحة  1من 1

ترجمة :أكرم مؤمن ،ص 37-37

اإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :الفلسفة  /الشعبة :آداب وفلسفة  /بكالوريا0202 :
الموضوع األول :هل المساواة المطلقة شرط ضروري لتحقيق العدالة االجتماعية؟
مراحل
اإلجابة

طرح
المشكلة

محاولة
حل
المشكلة

حل
المشكلة

عناصر اإلجابة
 المدخل :اإلحاطة بمعنى الفضائل األخالقية عامة ،والعدالة االجتماعية خاصة .أو
(أي تمهيد وظيفي)
 إبراز العناد :تضارب اآلراء حول كيفية تجسيد العدالة االجتماعية في الواقع ،فالبعض
يؤسسها على مبدأ المساواة المطلقة ،والبعض اآلخر يربطها بمبدأ التفاوت.
 طرح المشكلة :كيف يمكن تحقيق العدالة االجتماعية ،هل بتجسيد المساواة المطلقة أم
بمراعاة مبدأ التفاوت بين األفراد؟
 )1عرض األطروحة :ال يمكن تحقيق العدالة االجتماعية إال بتجسيد المساواة المطلقة
بين األفراد( .سقراط ،شيشرون ،فالسفة القانون الطبيعي ،االتجاه االشتراكي)....
 الحجج- :العدالة الحقة تعني المساواة المطلقة بين جميع األفراد في الحقوق
والواجبات ،وأي تفاوت يعد ظلما.
 إذا كان التفاوت بين البشر من صنع المجتمع ويقوم على االستغالل فهو ظلم يجب
محاربته تجسيدا للعدالة االجتماعية. ...
 األمثلة واألقوال.
 النقد :إن األفراد متفاوتون في القدرات وفي الجهد المبذول ،فليس من العدل أن نسوي
بينهم في االستحقاق.
 )2نقيض األطروحة :العدالة االجتماعية تتحقق بمراعاة مبدأ التفاوت بين األفراد
(أفالطون ،هيجل ،نتشه ،االتجاه الرأسمالي ،بعض علماء البيولوجيا )...
 الحجج- :يولد األفراد متفاوتون في قدراتهم مما يؤدي إلى التفاوت في الجهد المبذول،
هذا يقتضي التمييز بينهم في االستحقاق والمكافأة.
 إن التفاوت االجتماعي يبرره التفاوت الطبيعي (الفروق الفردية)
 التفاوت بين األفراد واألمم ناتج عن التفاوت في العمل ،وبالتالي يجب احترامه.
 األمثلة وأقوال.
 النقد :ال يجوز أخالقيا تبرير التفاوت االجتماعي (الطبقية) والتمييز العرقي بالتفاوت
الطبيعي( .كثي ار ما كان التفاوت ظلم)
 )3التركيب :إذا كانت العدالة هي تحقيق التوازن بين الحقوق والوجبات ،فهي تقتضي
العمل وفق مبادئ وهي( :تكافؤ الفرص ،االستحقاق والكفاية ،العدل في التوزيع،
العدل في القصاص)
 األمثلة واألقوال.
 االستنتاج :ال يمكن تحقيق العدالة االجتماعية بالمساواة المطلقة فحسب ،ألن ذلك
يؤدي إلى اإلجحاف والظلم ،وعليه ينبغي أيضا مراعاة مبدأ التفاوت.
 مدى انسجام االستنتاج مع منطق التحليل.

العالمة
الجزئية

10051
10

40/40

10051
10

10051
1051
10
10

11/11

10051

1051
10
10
10
10
10
المجموع

مالحظة- :الحرص على تثمين اإلجابات المتميزة بتكليف أساتذة ذوي خبرة وكفاءة ومنحها النقطة المستحقة.
 -تنقص ربع نقطة عن كل خطأ لغوي ،وال يحاسب المترشح على أكثر من ثمانية أخطاء 22( .نقطة)

صفحة  1من 3

العالمة
الكلية

40/40
01/01

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :الفلسفة /الشعبة :آداب وفلسفة /بكالوريا0202 :
الموضوع الثاني :يقول هلفاكس" :مادامت الذكرى تعيد إدراكا جماعيا ،فإنها في حد ذاتها ال يمكن أن تكون إال جماعية"
– دافع عن هذه األطروحة.
مراحل

عناصر اإلجابة

اإلجابة

 الفكرة الشائعة :إن التذكر من طبيعة فردية.
طرح
 نقيض الفكرة :إن التذكر من طبيعة اجتماعية.
اإلشكالية  طرح المشكلة :كيف يمكن الدفاع عن األطروحة القائلة بأن التذكر وظيفة ذات طابع اجتماعي؟
 عرض منطق األطروحة :إن عملية التذكر من طبيعة اجتماعية وليست فردية (االتجاه
االجتماعي :هلفاكس بيار جاني  ..دوركايم)
 الحجج - :التذكر عند الفرد تحدده المعالم واالطر االجتماعية (اللغة ،العادات
والتقاليد ،المناسبات واألعياد ،)...وزوال األطر االجتماعية يؤدي إلى اضمحالل
الذكريات المرتبطة بها.
 التذكر نشاط جدلي بين االنا واآلخر (الغير هو الذي يدفعني إلى التذكر).
 األمثلة واألقوال.
 عرض منطق الخصوم ونقدهم:
أ)

محاولة
حل

اإلشكالية

التذكر من طبيعة فردية (بيولوجية ،نفسية )...

ب) نقده :مهما كان تدخل العوامل المادية والنفسية في عملية التذكر ،إال أن مفعولها
وأثرها يتم في الجماعة التي يعيش فيها الفرد (فهو يستخدم لغة المجتمع ويفكر

40/40

10051
10
10

10
0051

0051

11/11

ويتذكر وفقا لألطر االجتماعية.

10

 الدفاع بحجج شخصية :على المترشح أن يوظف ما يملكه من موارد معرفية للدفاع
عن األطروحة – :اللغة جملة نسق االصطالحات االجتماعية ،وهي التي تمكننا في
كل لحظة من إعادة بناء ماضينا.
 الذكريات ال يتم استرجاعها ،إنما يعاد بنائها من جديد وفقا لألطر االجتماعية.
 الذكريات هي عبارة عن خبرات مشتركة بين أفراد المجتمع.
 إن الذكريات تحفظ في أطر الذاكرة الجماعية ،وبما أن هذه األطر متغيرة فيتم تصور
الماضي بكيفيات مختلفة لتحقيق التكيف.
 األمثلة واألقوال.
المشكلة

الجزئية
10051
10

الكلية

 التذكر وظيفة بيولوجية مرتبطة بالدماغ (ريبو)
 التذكر وظيفة نفسية شعورية (برغسون)

األمثلة واألقوال.

حل

العالمة

العالمة

 التأكيد على مشروعية الدفاع عن األطروحة :األطروحة صحيحة ولها ما يبررها.
 تناسق الحل مع منطق التحليل

10

10
10
10
المجموع

مالحظة  -الحرص على تثمين اإلجابات المتميزة ،وتصحيحها بتكليف أساتذة ذوي خبرة وكفاءة ومنحها النقطة المستحقة.
 يمكن للمترشح تقديم مرحلة عرض منطق الخصوم على مرحلة الدفاع عن األطروحة بحجج شخصية. -تنقص ربع نقطة عن كل خطأ لغوي ،وال يحاسب المترشح على أكثر من ثمانية أخطاء 22( .نقطة)

صفحة  1من 3

40/40
22/22

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :الفلسفة /الشعبة :آداب وفلسفة /بكالوريا0202 :
الموضوع الثالث (النص) " :األمير" ميكافللي ترجمة أكرم مؤمن.
مراحل

اإلجابة

طرح
المشكلة

عناصر اإلجابة:

 السياق الفلسفي :يندرج النص ضمن فلسفة القيم (الفلسفة السياسية) ،يعالج مشكلة
عالقة السياسة باألخالق.
 المسار :الرد على النزعة المثالية التي جعلت األخالق شرطا للممارسة السياسية.
 المشكلة :هل نجاح الممارسة السياسية يقتضي التضحية باألخالق؟

العالمة

الجزئية

العالمة
الكلية

10051
10

40/40

10051

 موقف صاحب النص:
أ) مضمونا :يرى صاحب النص أنه من الضرورة استبعاد األخالق عن السياسة.
ب) شكال "- :فمن الضروري لألمير أن يعرف حق المعرفة كيف يستخدم كلتا

10
10

الطريقتين "...
" -كان األمير يضطر إلى أن يعلم جيدا كيف يتصرف كالحيوان"

محاولة
حل
المشكلة

 الحجج:
أ) مضمونا :التاريخ يبين لنا أن األمراء الذين لم يلتزموا باألخالق حققوا إنجازات
عظيمة ودام حكمهم طويال( .الغاية تبرر الوسيلة)
 بما أن طبيعة البشر شريرة وجب معاملتهم بالقوة والمكر ،وليسبالقانون األخالقي.
ب) شكال" - :تجارب عصرنا هذا تدل  ...هم من لم يصن العهد إال قليال".
 "إذا كانوا جميعا من األشرار ولم يرعوا عهودهم معك فهذا يسمح لكأن تكون في ِحل من عهودهم "

 النقد والتقييم:
 أثار صاحب النص مشكلة العالقة بين السياسة واألخالق .وتكمن قيمة موقفه في
أنه مقاربة واقعية (واقع الحكم آنذاك في إيطاليا ،عصر ميكافيللي).
 لكن هل يمكن للحكم القائم على القوة والمكر والحيلة والخداع أن يدوم؟ أال يؤدي
ذلك إلى زعزعة الثقة بين الحاكم والمحكوم وبالتالي انهيار الدولة؟

10

10

10051
10051

 الموقف الشخصي :يترك االختيار للمترشح مع تبريره.
 األمثلة واألقوال.
حل
المشكلة

المجموع

 إن افتراض أن اإلنسان شرير بطبعه كما يعتقد مكيافللي ،ليس مبر ار لفصل
السياسة عن األخالق واال ضعف التشريع وانهارت الدولة . ...
 إذا كانت غاية الدولة أخالقية (تحقيق العدالة وسعادة المواطن) ،فال يمكن
تحقيقها إال بالوسائل األخالقية (التي يضبطها القانون).
 مدى انسجام الحل مع منطق التحليل.

10
10
10
40
10
المجموع

مالحظة - :الحرص على تثمين اإلجابات المتميزة وتصحيحها بتكليف أساتذة ذو خبرة وكفاءة ومنحها النقطة المستحقة.
 -تنقص ربع نقطة عن كل خطأ لغوي ،وال يحاسب المترشح على أكثر من ثمانية أخطاء 22( .نقطة).

صفحة  3من 3

11/11

14/14

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

دورة2021 :

اختبار في مادة :التاريخ والجغرافيا

المدة 40 :سا و 04د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين:
الموضوع األول

يحتوي الموضوع األول على ( )02صفحات (من الصفحة  1من  5إلى الصفحة  2من )5
التاريخ:
الجزء األول 00( :نقاط)
 ..." )1إن التزييف

الف و ع ف نفخ اات

ف

 ...7491جعف حركةةة اتنتصةةار للحريةةات الديمق ار يةةة تفدرك أاهف

ف ف ف الاقف ف ففد ال ف ف فديد المعج ف ف فه له ف ف ف مف ف ففن صا ةف ف ففر ا

أ طف ف ففأ

التقف ف ففدير ...ع

عأسس ف ف

اللجنةةةةة ال وريةةةةة للوحةةةةد وال مةةةة عالتف ففخ حف ففدد

المنظمة الخاصة ،عصادم ع ع
المت ةمين."...

ف ف ففر ة ف ف ف

 ،اسف ف ففتسقس

عأسس ف ف ف

أزم الحرك سا  7491عت رس االاقس م عد لفك حفعالخ صف م ،سهفر ازصف

لا سف ففه ف ففدن يتم ف ف نف ففخ تحقيف ففب الةف ففين ف ففين الط ف فرنين

المرجع :د .محمد ال ربي الزبيري ،ال ور الجزائرية في عامها األول .ب ة  1891ص .152 – 151

الم لوب :ا رح م تحته ط نخ الاص.
 )2صرف ل

ةس

الت لس :
 -جوزيف بروز تيتو

 -فرحات عباس

 )3أ م الجدعل الت لخ:

الحدث

 -أندري جدانوف

تاريخه

تأسيس منظمة الكوميكون

 11ديسمبر 1800
 00/01سبتمبر1801

الجزء ال اني 01( :نقاط)
تميز الع

الدعلس عد اه س الحرب ال ردة سهعر اس م دعلخ جديد ،سقعم صيى مجمعص من المؤسس ،

من أ مه اال تة دس عالعسكري .

الم لوب :ااط

لف

من الع رة عاصتم دا صيى م درس  ،ا تب مق ال ت ري س ت ين نسه:

 )1أس ب سهعر الاس م الدعلخ الجديد.
 )2مؤسس ته اال تة دس عالعسكري .

صفحة  1من 5

اختبار في مادة :التاريخ والجغرافيا  /الشعبة :آداب وفلسفة  /بكالوريا 2021
الجغرافيا:
الجزء األول 00( :نقاط)
تجرب ار ط دعل جاعب رق آسس (اآلسةيان) فدرة الفدعل ا ص ف ل صيفى العمف المفاسم ...التفخ

 ..." )1أ ت

تهدف من عرائه إلى ا ل ا تة د عو يرت فز صيفى ت فجس الةف د ار عزيف دة التبةادل التجةاري فين دعل الماطقف  ...علفم
ي ففب ت ففت مايقف ف  ...ف ف أةف ف ن ص ففدة تا نس ففس معجهف ف ل دمف ف الس ففعق الع لمسف ف  ...،كمف ف اج ففن ف ف ا التكتةةة ن ففخ رنف ف
ا تة دس

ل إلى ة عف الدعل المةاع حدي ."...

الدعل ا ص

المرجع :راب ة دول جنوب شرق آسيا(.)A.S.E.A.Nد /خالفي علي .د /رميدي عبد الوهاب .صفحة.82/81 :

الم لوب :ا رح م تحته ط نخ الاص.
تطعر أسع ر ال ترعل من ص م  0272إلى ص م .0272

 )2إلسك جدعال سم

2012

2013

2019 2012 2010 2015 2011

السنة

2010

2011

الس ر بالدوتر

22.5

80.3 105.8 108.5 102.5

18.5

10.9

52.1

21.2

المرجع :آفاق اتقتصاديات ال ربية .نشر ضمان اتست مار .ال دد 01 :صفحة 09 :عام.2018 :
الم لوب:

أ) م

المعطس

اإلحة ئس العاردة نخ الجدعل ماحاى س اخ.

 -بمقياس 1 :سم =  10دوتر 1 .سم = سنة.

ب) صيب صيى الرسم ال س اخ.
الجزء ال اني 01( :نقاط)
ليعسط الط سعخ الدعر ا
نخ الع

ر نخ جع العالس

المتحدة ا مريكس أ م طب ا تة دو ص لمخ ،يؤ ر

ك ك ير

اال تة دس الع لمس .

الم لوب :ااط

من الع رة عاصتم دا صيى م درس  ،ا تب مق ال جارانس ت ين نسه:

 )1دعر العسط الط سعخ نخ جع العالس
 )2أ ر عة اال تة د ا مريكخ صيى الع

المتحدة ا مريكس أ م طب ا تة دو ص لمخ.
اال تة دس الع لمس .

انتهى الموضوع األول

صفحة  2من 5

اختبار في مادة :التاريخ والجغرافيا  /الشعبة :آداب وفلسفة  /بكالوريا 2021
الموضوع ال اني

يحتوي الموضوع ال اني على ( )03صفحات (من الصفحة  3من  5إلى الصفحة  5من )5
التاريخ:
الجزء األول 00( :نقاط)
الحةةةةةةةرب البةةةةةةةارد إلف ف ففى تعسف ف ففس اط ف ف ف ق ال

 ..." )1أد

ن ففف

ف ف ففين العالس ف ف ف

السعنس تخ...ع ن االتح د السعنس تخ تعلد لدسه اإلحس س ...عد ت اخ العالس

المتحف ف ففدة ا مريكس ف ف ف عاالتح ف ف ف د

المتحفدة ا مريكسف لسياسةة اتحتةواء أافه

أة ن معزعال ،ع أاه ال سستطس أن يدان صن مة لحه صن طريب التاسيب م دعل أ رى ...سعال دا
أع دا

مجلس األمن

الجمعس الع م ."...

الم لوب :ا رح م تحته ط نخ الاص.
 )2صرف ل

ةس

المرجع :األمم المتحد في نصف قرن .د /حسن ناف ة .صفحة .122 :عالم الم رفة.

الت لس :

– جمال عبد الناصر

– محمد بوضياف

– جورج مارشال

 )3أ م الجدعل الت لخ:
تاريخه

الحدث
تأسيس حلف بغداد

1855/09/20
توحيد األلمانيتين

الجزء ال اني 01( :نقاط)
كا

م طط

استراتيجس ال عرة التحريري ال رى نخ الجزائر ين ( )7499/7499إاج ح ااط ته من جه  ،عان ل

االستعم ر ال راسخ ليق

الم لوب :ااط

ل صييه نخ المهد من جه أ رى.

من الع رة عاصتم دا صيى م درس  ،ا تب مق ال ت ري س ت ين نسه:

 )1استراتيجس تا ي ال عرة التحريري ال رى ين(.)7499/7499
 )2م طط

االستعم ر ال راسخ ليق

ل صييه نخ ا س ال ترة.

صفحة  3من 5

اختبار في مادة :التاريخ والجغرافيا  /الشعبة :آداب وفلسفة  /بكالوريا 2021
الجغرافيا:
الجزء األول 00( :نقاط)
 ..." )1تسعى منظمة التجار ال المية ( )O.M.Cإلى رن مستعى المعس

ليدعل ا ص

ل عالمس م نخ تحقيب

التامس اال تة دس لجمس الدول النامية  ...عتيك التخ تمر مرحي ااتق لس إلى اقتصاد السوق."...
المرجع :دراسات مركز اتنتاج اتعالمي .جام ة الملك عبد ال زيز .اإلصدار  11صفحة.30 :

الم لوب :ا رح م تحته ط نخ الاص.
 )2إلسك جدعال سم

اسب الم دال

التج ري ل تح د ا عرعبخ م

البلدان الوتيات المتحد األمريكية

عض الدعل ص م .0274

الصين

روسيا

اليابان

كوريا الجنوبية

المبادالت
الصادرات

% 19

% 8.3

% 1.1

% 2.8

%2

الواردات

% 12

% 19.2

% 2.5

% 3.2

% 2.1

المرجع :موقع اتحصائيات األوروبية "أوروستات" .2021 /01/ 29

الم لوب:
أ) صيب صيى المعطس

اإلحة ئس العاردة نخ الجدعل.

ب) صيى ريط الع لم المرنق  ،ع الدعل العاردة نخ الجدعل.
الجزء ال اني 01( :نقاط)
سق س تقدم الدعل أع ت ي ه مجمعص من المع يير ،عص لم اليعم ياقسم إلى ص لمين ،ص لم ال م ل المتقدم ،عص لم
الجاعب المت ي .
الم لوب :ااط

من الع رة عاصتم دا صيى م درس  ،ا تب مق ال جارانس ت ين نسه:

 )1صعام تقدم ص لم ال م ل.
 )2مع يير الت ي

االجتم صس لع لم الجاعب.

صفحة  4من 5

اختبار في مادة :التاريخ والجغرافيا  /الشعبة :آداب وفلسفة  /بكالوريا 2021

ش

خري ة ال الم

ينجز ال م الم لوب على الخري ة وت اد مع أوراق اإلجابة
انتهى الموضوع ال اني

صفحة  5من 5

اإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :التاريخ والجغرافيا /الشعبة :آداب وفلسفة /بكالوريا0202 :
عناصر اإلجابة (الموضوع الول)
التاريخ

العالمة

مجزأة مجموعة

الجزء الول:

 )0شرح ما تحته خط في النص:

 حركة االنتصار للحريات الديمقراطية (MTLD):تنظيم سياسي تأسس في1491 /11/20
وهو امتداد لحزب الشعب الجزائري ،بقيادة مصالي الحاج ،يمثل االتجاه االستقاللي في الحركة

65.6

الوطنية ،عرف أزمة سياسية حادة عام  1491أدت إلى انقسام الحركة إلى مصاليين ومركزيين
وكانت سببا في التعجيل باندالع الثورة التحريرية في ...1499/11/21

 المنظمة الخاصة :الجناح المسلح لحركة االنتصار للحريات الديمقراطية ،تأسست في
 1491/20/19ترأسها محمد بلوزداد ،هدفها التحضير للثورة المسلحة ،ومن أهم أعضائها

65.6

أحمد بن بله وحسين آيت أحمد ،تم اكتشافها وحلها سنة .1492

 اللجنة الثورية للوحدة والعمل :تأسست في  1499/21/ 01ضمت أعضاء من المنظمة
الخاصة وبعض المركزيين بقيادة محمد بوضياف ،هدفها توحيد الصفوف لتجاوز الخالفات بين

60

المصاليين والمركزيين والتحضير الندالع الثورة.

60

 )2التعريف بالشخصيات التالية:

 فرحات عباس :سياسي جزائري ،زعيم التيار االدماجي ،حرر بيان  ...1491أسس االتحاد

الديمقراطي للبيان الجزائري  ،1491التحق بصفوف الثورة الجزائرية عام  ،1491أول رئيس

60

للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية عام  1491ورئيس المجلس التأسيسي عام .1410

 جوزيف بروز تيتو :رئيس يوغسالفيا( )1412/1499قائد المقاومة ضد دول المحور خالل

65.6

 أندري جدانوف :مسؤول الدعاية واإلعالم في الحزب الشيوعي السوفياتي ،صاحب مبدأ

65.6

المواجهة.ع ،0.زعيم الحزب الشيوعي ،من مؤسسي حركة عدم االنحياز .1411
جدا نوف ومؤسس مكتب الكومنفورم .1491

 )3إكمال الجدول التالي:

الحدث
مظاهرات شعبية في الجزائر
تأسيس منظمة الكوميكون

انعقاد مؤتمر بلغراد (يوغسالفيا)

وتأسيس حركة عدم االنحياز

تاريخه
0606/02/ 00
0696/60/2.
 0/0سبتمبر0600

(تقبل كل االجابات الصحيحة االخرى)
صفحة  1من 8

60

65.6
65.6

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :التاريخ والجغرافيا /الشعبة :آداب وفلسفة /بكالوريا0202 :
الجزء الثاني:

مقدمة :تعريف النظام الدولي الجديد والمؤسسات التي يقوم عليها.
(تقبل كل مقدمة وظيفية)

65.6

 )0أسباب ظهور النظام الدولي الجديد:

 نهاية الحرب الباردة (مؤتمر باريس .)1442
 تفكك الكتلة الشرقية.
 زوال القطبية الثنائية.
 زوال االتحاد السوفياتي وميالد روسيا الفيدرالية وتراجع مكانته في المحافل الدولية.
 انهيار النظام االشتراكي في أوربا والعالم.
 القوة االقتصادية والمالية للواليات المتحدة األمريكية ودور اإلعالم في تجسيد النظام الدولي
الجديد

652.
×0

69

 )0مؤسساته االقتصادية والعسكرية :يقوم على:
أ) االقتصادية :تتمثل في:

 صندوق النقد الدولي ،البنك العالمي ،منظمة التجارة العالمية ،الشركات متعددة الجنسيات،

65..

البورصات ،البنوك...

ب) العسكرية :تتمثل في:

 حلف شمال األطلسي.

65..

خاتمة :الهيمنة األمريكية على مصير العالم.
الجغرافيا:

(تقبل كل خاتمة وظيفية)

65.6

الجزء الول:

 )0شرح ما تحته خط في النص:

 اآلسيييان :رابطةةة دول جنةةوب شةةرق آسةةيا ،تكتةةل تأسةةس عةةام  1411ضةةم تايالنةةدا ،أندونيسةةيا،
ماليزيةةا ،سةةنرافورة ،كانةةت أهدافةةه سياسةةية ،وبعةةد نهايةةة الحةةرب البةةاردة توسةةعت عضةةويته لتشةةمل

دول منطقة جنوب شرق آسةيا ،وتحةول إلةى تكتةل اقتصةادي يقةوم علةى اقتصةاد السةوق والتبةادل

60

الحر واالنفتاح....

 التبادل التجاري :عملية تجارية تةتم وفةق شةروو وقةوانين ،تقةوم علةى التصةدير واالسةتيراد للسةلع
والمنتجات والخدمات وغيرها وتتم بين دولتين أو أكثر....

 التكتيييل :توحي ةةد للجه ةةود واالمكاني ةةات ب ةةين دول ش ةةرق وجن ةةوب ش ةةرق آس ةةيا واس ةةتراللها بطريق ةةة
مشتركة للرفع من القدرات االنتاجية وتحقيق الرفاهية للشعوب.

(تقبل كل االجابات الصحيحة االخرى)

صفحة  2من 8

65.6
65.6

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :التاريخ والجغرافيا /الشعبة :آداب وفلسفة /بكالوريا0202 :
 )2رسم منحنى بياني لمعطيات احصائية تمثل تطور أسعار البترول من عام  2606إلى عام 52602

*العنوان * 652. :المفتاح* 652. :المقياس652. :

*االنجاز052. :

62

 )3التعليق على الرسم البياني الذي يمثل تطور أسعار البترول من عام  2606إلى عام :2602

60

 عدم استقرار (تذبذب) أسعار البترول من  0212إلى .0211
 ارتفاع ملحوظ لألسعار من عام  0212إلى عام .0210

 تراجع األسعار بشكل كبير من عام  0211إلى عام .0211
 تحسن األسعار من عام  0211إلى عام .0211

65.6
×9

الجزء الثاني:

مقدمة :قوة اقتصاد الواليات المتحدة األمريكية ،وأثره على العالقات االقتصادية العالمية.
(تقبل كل مقدمة وظيفية)

65.6

 )0دور الوسط الطبيعي في جعل الواليات المتحدة المريكية أهم قطب اقتصادي عالمي:
 اتساع المساحة حوالي  4.1مليون كم.²

 االنفتاح على واجهات بحرية (المحيط األطلسي ،الهادي ،خليج المكسيك )...وطول سواحله.
 وفرة وتنوع الشبكة المائية (أنهار وبحيرات.)...

 وفرة وتنوع الثروات الطبيعية (معدنية ،طاقوية ،خشبية.)....
 تنوع المناخ (المحيطي ،األطلسي ،المتوسطي.)...

652.
×0

 اتساع األراضي الزراعية وتنوع التربة وخصوبتها.

 )2أثر قوة االقتصاد المريكي على العالقات االقتصادية العالمية5
 الهيمنة على االقتصاد العالمي إنتاجا وتسويقا والتحكم في العالقات االقتصادية العالمية.
 الهيمنة على المؤسسات المالية العالمية (صندوق النقد الدولي ،البنك العالمي،
البورصات ،البنوك.)...

 سيطرة الدوالر على المبادالت التجارية في العالم.

 انتشار شركاتها متعددة الجنسيات في كل أنحاء العالم وهيمنتها على االقتصاد العالمي.

652.
×0

 فرض عقوبات اقتصادية على الشركات والدول واألشخاص من خالل تجميد أرصدتهم.
 تأثر االقتصاد العالمي باألزمات التي يتعرض لها االقتصاد األمريكي.

خاتمة :يبقى االقتصاد األمريكي أقوى اقتصاد في العالم.

(تقبل كل خاتمة وظيفية)

(تقبل كل االجابات الصحيحة االخرى)

صفحة  3من 8

65.6

69

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :التاريخ والجغرافيا /الشعبة :آداب وفلسفة /بكالوريا0202 :
عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)
التاريخ
الجزء الول:
 )0شرح ما تحته خط في النص:
 الحرب الباردة :صراع ايديولوجي ،مذهبي ...ظهر بعد المواجهة العسكرية الثانية ،بةين االتحةاد

العالمة
مجزأة مجموعة

60

السوفياتي االشتراكي والواليات المتحدة األمريكية الرأسمالية ،استعملت فيه كل الوسةائل مةا عةدا
المواجهة العسكرية المباشرة بينهما وانتهت بتفكك الكتلة الشرقية وزوال االتحاد السوفياتي...
 سياسيية االحت يواء :سياسةةة تبنتهةةا الةةو.م.أ خةةالل الحةةرب البةةاردة ،تقةةوم علةةى إنشةةاء سلسةةلة مةةن 65.6
األحالف العسكرية ،والقواعد العسكرية ،والمساعدات ،والمشاريع االقتصادية ،تهدف إلةى كسةب
حلفةةاء وتطويةةق االتحةةاد السةوفياتي ،ومنةةع انتشةةار الشةيوعية ونفةةوذ االتحةةاد السةةوفياتي فةةي أوربةةا
والعالم.
 مجلس المن :أهةم أجهةزة األمةم المتحةدة ،يتكةون مةن  19عضةو 29 ،دائمون(الةو.م.أ ،فرنسةا،
65.6
بريطانيا ،روسيا ،الصين) يتمتعون بحق الفيتو ،و 12غير دائمين ،من أهدافةه صةيانة السةالم
واألمن الدوليين وفقا ألهداف ومبادئ األمم المتحدة...
 )2التعريف بالشخصيات التالية:
 محمييد بوضييياف :مناضةةل ج ازئةةري ،عضةةو فةةي حةةزب حركةةة االنتصةةار للحريةةات الديمقراطيةةة،

والمنظمةةة الخاصةةة ،ت ةرأس اللجنةةة الثوريةةة للوحةةدة والعمةةل ،عضةةو مجموعةةة  00ومجموعةةة ، 1
ساهم في إعداد بيان  1499/11/21وتفجير الثورة ،منسق بين عناصر الداخل والخارج ،أسر
خالل القرصنة الجوية  ، 1491ترأس المجلس األعلى للدولة ....1440
 جمال عبد الناصر :رئيس مصر( )1412/1499أحد أعضاء منظمة الضباو األحرار ،شارك

60

65.6

في ثورة  ،1490/21/01أمم قنةاة السةويس  ،1491دعةم حركةات التحةرر فةي العةالم ،حضةر
مؤتمر باندونغ ،من مؤسسي حركة عدم االنحياز .1411
 جورج مارشال :جنرال وقائد أركان الجيش األمريكي ،عين وزية ار الخارجيةة عةام  ،1499اقتةرن
65.6
اسةةمه بمشةةروع اقتصةةادي إلعةةادة إعمةةار أوربةةا بعةةد المواجهةةة العسةةكرية الثانيةةة (مشةةروع مارشةةال
.)1491
 )3اكمال الجدول التالي:
الحدث

تأسيس حلف بغداد

هجومات الشمال القسنطيني
توحيد اللمانيتين

تاريخه

06../62/29

65.6

0666/06/63

65.6

06../62/26

(تقبل كل االجابات الصحيحة االخرى)
صفحة  4من 8

60

60

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :التاريخ والجغرافيا /الشعبة :آداب وفلسفة /بكالوريا0202 :
الجزء الثاني:

مقدمة :الثورة التحريرية الكبرى في ( )1499/1499بين استراتيجية تنفيذها ومخططات
(تقبل كل مقدمة وظيفية)

االستعمار الفرنسي للقضاء عليها.

65.6

 )0استراتيجية تنفيذ الثورة التحريرية الكبرى بين (:)06../06.9

أ) داخليا:

 إصدار بيان نوفمبر 1499للتعريف بالثورة وتحديد وسائل الكفاح واألهداف وانشاء(ج ت و)
 التعبئة الشعبية لحشد الشعب عن طريق المناشير ،الكتابات الحائطية ...والعمل على إقناع
المشككين والمترددين لاللتحاق بالثورة.

652.
×3

 القيام بأكثر من  12هجوم في 1499/11/21وهجومات الشمال القسنطيني.1499/21/02

ب) خارجيا:

 مشاركة وفد جبهة التحرير الوطني في مؤتمر باندونغ  1499وطرح القضية الجزائرية....
 إدراج القضية الجزائرية في الدورة العاشرة لألمم المتحدة عام ....1499

 تشكيل وفد خارجي للتعريف بالقضية الجزائرية في المحافل الدولية وانشاء قسم التنسيق بين

652.
×3

الداخل والخارج عام ....1499

 )0مخططات االستعمار الفرنسي للقضاء على الثورة في نفس الفترة:

 محاصرة كل المناطق خاصة منطقة األوراس ( المنطقة األولى) ونشر األكاذيب واالدعاءات
بأن الثوار( فالقة ،خارجون على القانون)...

 الرفع من عدد الجنود الفرنسيين في الجزائر.

652.

 إعالن حالة الطوارئ ، ،1499/29/21

 طرح مشروع جاك سوستال (الحاكم العام الفرنسي في الجزائر).1499/20/19

×0

 ارتكاب مجازر عديدة منها مجزرة ملعب سكيكدة  1499وتطبيق مبدأ المسؤولية الجماعية.
 معارضة تدويل القضية الجزائرية في المحافل الدولية.

خاتمة :نجاح استراتيجية الثورة التحريرية أفشل مخططات االستعمار الفرنسي.
الجغرفيا:
ا

(تقبل كل خاتمة وظيفية)

65.6

الجزء الول:

 )0شرح ما تحته خط في النص:

 منظمة التجارة العالمية :منظمة اقتصادية (تجارية) دولية تأسست في  1449خلفا لالتفاقية
العامة للتعرفة الجمركية ( ،)GATTتعمل على وضع القواعد والقوانين التي تنظم العالقات

60

التجارية الدولية ،وتتولى حل النزاعات التجارية بين الدول األعضاء ،مقرها جنيف سويسرا.

 الدول النامية :الدول التي استقلت حديثا(،دول العالم الثالث) وتعرف نموا اقتصاديا بطيئا،
وتعاني من مشاكل عديدة ،تتواجد معظمها في افريقيا ،آسيا ،أمريكا الالتينية.
(تقبل كل االجابات الصحيحة االخرى)
صفحة  5من 8

60
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تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :التاريخ والجغرافيا /الشعبة :آداب وفلسفة /بكالوريا0202 :
 اقتصاد السوق :نمط اقتصادي رأسمالي يقوم على حرية حركة رؤوس األموال والمبادالت التجارية
واالستثمار بين الدول يخضع لقانون المنافسة( ،قانون العرض والطلب)....

65.6

 )2أ) التعليق على المعطيات اإلحصائية الواردة في الجدول التي تمثل نسبة المبادالت التجارية

06

لالتحاد الوربي مع بعض الدول عام :2606

 تعدد مناطق التبادل التجاري لالتحاد األوربي.

 تباين نسبة واردات وصادرات االتحاد األوربي مع الشركاء التجاريين.
 ارتفاع نسبة الصادرات والواردات مع الواليات المتحدة األمريكية.

 تحتل الصين المرتبة األولى في الواردات والثانية في الصادرات مع االتحاد األوربي.
 الميزان التجاري مع اسيا يعاني عج از ويسجل فائضا مع الو م ا.

652.
×0

 ارتفاع نسبة واردات االتحاد األوربي على حساب الصادرات مع مجموعة الدول الواردة في
الجدول.

ب) التوقيع على خريطة العالم التي تمثل الدول الواردة في الجدول (و5م5أ ،الصين ،روسيا،

اليابان ،كوريا الجنوبية) *العنوان * 652. :المفتاح* 65.6 :االنجاز 652. :لكل دولة5

الجزء الثاني:

مقدمة :عوامل تقدم عالم الشمال ومعايير تخلف عالم الجنوب( .تقبل كل مقدمة وظيفية)

 )0عوامل تقدم عالم الشمال:

 تاريخية وسياسية :االستعمار ،الثورة الصناعية ،االستقرار السياسي....

 طبيعية :الموقع الجررافي ،تنوع الثروات ،االنفتاح ،المناخ ،وفرة السهول....

62
65.6
652.
65.6

 بشرية :الوزن الديمررافي(اليد العاملة المؤهلة واتساع السوق االستهالكية ) ،البحث

652.

 اقتصادية :طبيعة النظام االقتصادي ،رؤوس األموال ،المؤسسات المالية ،البني

65.6

العلمي....

التحتية ....

 )2معايير التخلف االجتماعية لعالم الجنوب:
 انخفاض متوسط العمر  :يتراوح العمر من  12إلى  12سنة.

 ضعف الدخل الفردي ،انخفاض القدرة الشرائية ،تدني المستوى المعيشي (سوء الترذية،
األمراض واألوبئة والمجاعات).

 المستوى الصحي :نقص الرعاية الصحية (طبيب واحد لكل  1222نسمة.)...


652.
×0

المستوى العلمي :انتشار األمية....

 ضعف مؤشر التنمية البشرية ( )IDHإذ يقل عن  2.9في معظم دول الجنوب.

 ارتفاع نسبة البطالة ،تصل إلى  % 12في معظم دوله وانتشار الفوارق االجتماعية
(الطبقية ،).واآلفات االجتماعية واالضطرابات....
صفحة  6من 8

65.6

04

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :التاريخ والجغرافيا /الشعبة :آداب وفلسفة /بكالوريا0202 :
خاتمة :يمكن لعالم الجنوب استرالل امكانياته واالستفادة من تجربة عالم الشمال....
(تقبل كل خاتمة وظيفية)

(تقبل كل االجابات الصحيحة االخرى)

صفحة  7من 8

تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة :التاريخ والجغرافيا /الشعبة :آداب وفلسفة /بكالوريا0202 :

العنوان :منحنى بياني يمثل تطور أسعار البترول في العالم من عام  2606إلى عام 2602
المقياس:

 0سم =  06دوالر5

120

 0سم = سنة5

دوالر
110
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70
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السنوات

صفحة  8من 8

2014

2013

2012

2011

2010

2021 :دورة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني لالمتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
 آداب وفلسفة:الشعبة
 اللغة الفرنسية:اختبار في مادة

 د02 سا و20 :المدة

:على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين
الموضوع األول
Téméraire et résolument décidée à jouer un rôle effectif dans cette page d’Histoire qui est en train
de s’écrire avec le sang des martyrs, Malika Gaïd attendra patiemment que son heure de gloire arrive.
Alors qu’elle travaille comme infirmière à Guenzet, Malika se met au service de la population
avec beaucoup de dévouement et d’altruisme mais elle ne perd pas de vue son objectif de rejoindre le
maquis. Pour elle, ce n’est qu’une question de temps.
En 1956, les moudjahidine investissent la région de Guenzet (…). C’est à ce moment que le
colonel Amirouche conseille à Malika de monter au maquis, elle qui s’était déjà fait remarquer auprès des
autorités coloniales en détournant des médicaments de la structure de santé dans laquelle elle travaillait au
profit des moudjahidine. Si elle n’hésite pas à rallier le front, elle émet tout de même une condition, à
savoir « ne pas se limiter au seul rôle de simple infirmière : avoir sa tenue militaire et son arme de
guerre », confiera à ce sujet son frère Tahar.
Au front, Malika Gaïd jouit du respect des moudjahidine mais aussi de ses supérieurs
hiérarchiques. Ces derniers l’autorisent en août 1956 à assister au Congrès de la Soummam, en tant
qu’infirmière des participants. Un privilège qui ne sera accordé à aucune autre femme.
A peine un an plus tard, le 28 juin 1957, elle tombe au champ d’honneur, les armes à la main.
Alors qu’elle se trouvait près du hameau d’Iwaqouren, sur le versant sud du Djurdjura, où était installée
une unité d’infirmerie de l’ALN, Malika est, en effet, repérée par les paras du sinistre Bigeard, auxquels
elle oppose une résistance farouche. Une fois à court de munitions, elle sait que, désormais, son destin est
scellé, elle crie alors « Tahia El Djazaïr », comme un ultime désir de défier ses adversaires. A sa capture,
elle administre à un harki une gifle magistrale et ce dernier n’hésitera pas à lui tirer dessus, lâchement, à
bout portant, trois balles à l’abdomen et deux à la poitrine.
A la mort de Malika Gaïd, le colonel Amirouche adresse une lettre à sa famille dans laquelle il lui
témoigne de sa bravoure et de son courage mais surtout de son engagement jusqu’à son dernier souffle
pour la cause nationale.
Hassina Amrouni, Mémoria, n°58, septembre-octobre 2017, pp. 77 et 78.

Téméraire : Très courageuse.
Altruisme : Le fait d’aimer son prochain ou de rendre service.
Privilège : Droit, avantage particulier accordé à une seule personne.

4  من1 صفحة

2021  بكالوريا/  آداب وفلسفة: الشعبة/  اللغة الفرنسية:اختبار في مادة

QUESTIONS
I. COMPREHENSION : (13 points)
1. Le sujet principal de ce texte est :
- La bataille menée par le colonel Amirouche.
- La tenue du Congrès de la Soummam.
- L’engagement d’une combattante algérienne pour la cause nationale.
Recopiez la bonne proposition.
2. Quelle est la raison pour laquelle le colonel Amirouche conseille à Malika Gaïd de rejoindre le
maquis ?
3. Recopiez les propositions ci-dessous, puis répondez par Vrai ou Faux :
- Malika Gaïd veut devenir une moudjahida.
- Elle est exécutée en 1956 par l’armée française.
- Elle ne participe pas au congrès de la Soummam.
- Le colonel Amirouche lui suggère de rejoindre l’ALN.
- Malika Gaïd est une infirmière et une combattante de la liberté.
- Elle aide beaucoup la population.
4. Dans les extraits suivants, à qui renvoient les mots : Ces derniers / elle / ce dernier / il ?
- « Ces derniers l’autorisent en août 1956… »
(4ème paragraphe)
- « A sa capture, elle administre à un harki une gifle magistrale… »
(5ème paragraphe)
- « Ce dernier n’hésitera pas à lui tirer dessus. »
(5ème paragraphe)
- « Il lui témoigne de sa bravoure … »
(6ème paragraphe)
5. Relevez du texte quatre (4) mots ou expressions qui renvoient au mot « guerre ».
6. Quelles sont les qualités de la combattante Malika Gaïd ? Citez-en cinq (5).
7. « Elle oppose une résistance farouche ».
L’expression ci-dessus signifie :
- Elle se défend avec ténacité.
- Elle se rend au premier coup de feu.
- Elle prend la fuite.
8. « Malika se met au service de la population avec beaucoup de dévouement et d’altruisme ».
En deux à trois lignes, dites comment peut-on être un bon citoyen au service de son pays ?

II. PRODUCTION ECRITE : (07 points)
Traitez l’un des deux sujets au choix :
1.

A l’occasion du 18 février, journée nationale du Chahid, l’association Femme combattante
lance un concours pour choisir le meilleur texte présentant une femme combattante. Vous
avez décidé de participer à ce concours. Pour cela, rédigez un compte rendu objectif de ce
texte pour le proposer à cette association. (120 à 140 mots)

2.

En ce moment, la situation des nécessiteux dans votre entourage est désastreuse, et ceci par
manque de solidarité. Vous êtes membre d’une section des scouts musulmans algériens
(SMA) de votre quartier ou village. Vous organisez une campagne de sensibilisation, envers
les jeunes, pour les inciter à aider les pauvres.
Rédigez un texte dans lequel vous évoquerez le problème et vous proposerez des solutions.
Le texte servira de lancement à la campagne. Il sera publié sur les pages Facebook les plus
populaires. (15 lignes au plus)

انتهى الموضوع األول
4  من2 صفحة

2021  بكالوريا/  آداب وفلسفة: الشعبة/  اللغة الفرنسية:اختبار في مادة

الموضوع الثاني
Message de Mme Audrey Azoulay
Directrice générale de l’UNESCO
La Déclaration universelle des droits de l’Homme a été adoptée en 1948. Pourtant, 71 ans plus
tard, les droits de l’homme restent un idéal trop lointain pour une grande partie de l’humanité. La montée
de l’intolérance, du fanatisme et de la violence sont autant de lignes de fracture qui traversent nos sociétés
et menacent une coexistence pacifique et durable.
Quand les droits de l’homme sont en péril, l’avenir de la jeunesse l’est aussi. C’est pourquoi les
jeunes prennent aujourd’hui la parole et appellent au changement. Ils aspirent à vivre dans un monde où
ils pourront écrire leur propre histoire, plutôt que de la voir écrite pour eux. […]
La collaboration avec la jeunesse et l’action en faveur de celle-ci comptent parmi les principales
priorités de l’UNESCO, qui voit dans les jeunes des partenaires et des acteurs clés du développement et
de la paix. […] En partenariat avec des réseaux de jeunes solidement établis, l’UNESCO soutient des
initiatives menées par des jeunes qui favorisent l’innovation et les changements sociaux, défendent l’idée
de citoyenneté mondiale et préviennent l’extrémisme violent.
L’éducation joue un rôle essentiel dans la défense des droits de l’homme. Depuis 1953,
l’UNESCO mobilise des établissements scolaires, les encourageant à unir leurs forces et à partager leurs
connaissances et leurs expériences. Le Réseau des écoles associées de l’UNESCO rassemble désormais
plus de 11 500 établissements répartis dans 182 pays autour de deux priorités pour l’éducation dans le
monde de demain : l’éducation à la citoyenneté mondiale, qui contribue à façonner la prise de conscience
d’une identité universelle, et l’éducation en vue du développement durable.
Demain, les jeunes prendront le contrôle de nos sociétés et de notre planète. Demain, ils
s’attelleront à construire un monde plus juste et plus durable. Toutefois, en portant notre attention sur
l’avenir de cette jeunesse, nous ne devons pas oublier qu’elle est en droit d’hériter d’un monde dans
lequel elle pourra vivre – y vivre bien et dans des conditions décentes. C’est là notre devoir – notre devoir
d’adultes aujourd’hui. Pour reprendre les mots de Malala Yousafzai, « les adultes doivent comprendre
que quand les jeunes prennent la parole, ils pensent à leur futur ».
Mme Audrey Azoulay, 10 décembre 2019,
Journée des droits de l’Homme, (Site officiel de l’UNESCO)
Intolérance : Le fait de condamner toute opinion qui déplaît.
Fanatisme : Refus de toute pensée différente.
Partenariat : Le fait de collaborer, de s’associer, de se mettre ensemble pour réaliser un projet.
Innovation : Création, nouveauté.
Citoyenneté mondiale : Qualité de celui qui se considère comme un citoyen du monde.
Malala Yousafzai : Militante pakistanaise pour l’éducation, prix Nobel de la paix en 2014.

QUESTIONS
I. COMPREHENSION : (13 points)
1. Le sujet principal de ce texte est :
-

l’indifférence des jeunes face aux problèmes du monde.
le partenariat avec la jeunesse pour défendre les droits de l’homme.
l’insouciance de la jeunesse face aux fléaux sociaux.
Recopiez la bonne réponse

4  من3 صفحة

2021  بكالوريا/  آداب وفلسفة: الشعبة/  اللغة الفرنسية:اختبار في مادة
2. « La Déclaration universelle des droits de l’Homme a été adoptée en 1948. Pourtant, 71 ans plus
tard, les droits de l’homme restent un idéal trop lointain. »
Remplacez « pourtant » par l’un des articulateurs suivants : toutefois / en effet / désormais
3. « coexistence pacifique » signifie :
- vivre ensemble dans la paix.
- vivre chacun dans son pays.
- vivre toujours dans les conflits.
Recopiez la bonne réponse
4. Recopiez les phrases suivantes puis répondez par vrai ou faux :
5.

Les droits humains sont respectés dans tous les pays du monde.
L’avenir de la jeunesse dépend de son engagement en faveur des droits de l’homme.
Pour l’UNESCO, la collaboration avec la jeunesse n’est pas une priorité.
L’éducation a un rôle secondaire dans la promotion des droits de l’homme.
Les adultes ont la responsabilité de léguer aux jeunes un monde meilleur.
Les jeunes doivent participer au débat public afin de donner leur vision de l’avenir.

«Montée de l’intolérance» / «menace la coexistence pacifique et durable» / «montée du fanatisme» /
« montée de la violence » / « droits de l’homme en péril » / « l’avenir de la jeunesse est en péril »
Classez les expressions ci-dessus selon qu’elles expriment :
- des causes : ……… / ……….. / ………
- des conséquences : ……… / ……….. / ………

6. Dans les passages suivants, à qui et à quoi renvoient les pronoms : ils / celle-ci / les / nous ?
« Ils aspirent à vivre dans un monde … »
« … l’action en faveur de celle-ci »
« … les encourageant à unir leurs forces »
« Nous ne devons pas oublier… »

(2ème paragraphe)
(3ème paragraphe)
(4ème paragraphe)
(5ème paragraphe)

7. « favoriser l’innovation » / « unir leurs forces et partager leurs connaissances et leurs expériences » /
« éduquer à la citoyenneté mondiale » / « prévenir l’extrémisme » / « défendre l’idée de citoyenneté
mondiale » / « éduquer en vue du développement durable »
Classez les propositions ci-dessus selon qu’elles renvoient à la collaboration avec:
- la jeunesse : ……… / ……….. / ………
- les établissements scolaires: ……… / ……….. / ………
8. « … en vue du développement durable »
Aujourd’hui, que doit-on faire pour mener à bien le développement de notre pays ? (deux à trois
lignes).

II. PRODUCTION ECRITE: (07 points)
Traitez l’un des deux sujets au choix :
1. Le contenu de ce texte vous interpelle et vous incite à en partager les idées essentielles avec vos
camarades de lycée. Rédigez son compte rendu objectif. (120 à 140 mots)
2. Un quotidien national lance un sondage destiné aux jeunes pour connaître leur priorité en matière
de droits fondamentaux : « droit au travail, droit à la santé, droit à l’éducation, droit au
logement », lequel vous semble le plus important ? Rédigez un texte dans lequel vous exprimez
votre choix étayé de trois arguments. Votre texte sera publié dans le quotidien en question. (15
lignes au plus)

انتهى الموضوع الثاني
4  من4 صفحة

0202 : بكالوراي/ آداب وفلسفة: الشعبة/  اللغة الفرنسية:اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة
العالمة
مجموعة

)عناصر اإلجابة (الموضوع األول

مجزأة
Sujet N°01

I. COMPREHENSION : (13 points)
01

01

1) L’engagement d’une combattante algérienne pour la cause nationale.

01

01

2) L’ennemi sait qu’elle a détourné des médicaments pour les Moudjahidine.
3)

01.5

02

02

02.5

0.25x6

*Malika Gaïd veut devenir une moudjahida.

Vrai

*Elle est exécutée en 1956 par l’armée française.

Faux

*Elle ne participe pas au congrès de la Soummam.

Faux

*Le colonel Amirouche lui suggère de rejoindre l’ALN.

Vrai

*Malika Gaïd est une infirmière et une combattante de la liberté.

Vrai

*Elle aide beaucoup la population.

Vrai

0.5x4

4) Ces derniers = ses supérieurs hiérarchiques
Elle = Malika Gaïd
Ce dernier = un harki
Il = le colonel Amirouche

0.5x4

5) Guerre : maquis, front, tenue militaire, arme, les armes à la main, paras,
résistance, munitions, capture, tirer, trois balles, à bout portant, martyrs,
sang des martyrs, tombe au champ d’honneur, adversaires, moudjahidine,
heure de gloire, cause nationale, monter au maquis, défier ses adversaires.
*Noter 04 mots ou expressions

0.5x5

6) Qualités : témérité, dévouement, altruisme, bravoure, patience,
engagement, courage, détermination (résolument décidée), respectable,
forte personnalité
*Noter 05 qualités

01

01

7) Elle se défend avec ténacité
8)
-

02

0.5x4

-

Respect de la consigne (emploi des verbes de modalité, nombre de
lignes …)
pertinence des idées (citer au moins deux ou trois qualités)
cohérence
correction de la langue

4  من1 صفحة

0202 : بكالوراي/ آداب وفلسفة: الشعبة/  اللغة الفرنسية:اتبع لإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة
العالمة

مجموعة

)عناصر اإلجابة (الموضوع األول

مجزأة

II. PRODUCTION: (07 points)

0.5

1.



02
0.25x4
0.5
02

03

02
01
0.5
0.5
0.5
0.5


2.


3.






COMPTE RENDU
Critères
Organisation de la production :
Présentation du texte (mise en page)
Cohérence du texte
 Progression des informations
 absence de répétitions
 absence de contresens
 emploi de connecteurs
structure adéquate (accroche – condensation)
Planification de la production
Choix énonciatif en relation avec la consigne
Choix des informations (sélection des informations essentielles)
Utilisation de la langue de façon appropriée
Correction des phrases au plan syntaxique
Emploi d’un lexique approprié à la thématique
Utilisation adéquate des signes de ponctuation
Emploi correct des temps et des modes
Orthographe (pas plus de 10 erreurs)

PRODUCTION LIBRE
Critères
0.25

02

0.25x4

0.25x3
02

02

03

01
0.5
0.5
0.5
0.5

1. Organisation de la production :
 Présentation du texte (mise en page)
 Cohérence du texte
 Progression des informations
 absence de répétitions
 absence de contresens
 emploi de connecteurs
 structure adéquate (introduction - développement - conclusion)
2. Planification de la production
 Choix énonciatif en relation avec la consigne
 Originalité et pertinence des idées
3. Utilisation de la langue de façon appropriée






Correction des phrases au plan syntaxique
Emploi d’un lexique approprié à la thématique
Utilisation adéquate des signes de ponctuation
Emploi correct des temps et des modes
Orthographe (pas plus de 10 erreurs)

4  من2 صفحة

0202 : بكالوراي/ آداب وفلسفة: الشعبة/  اللغة الفرنسية:اتبع لإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة
العالمة
مجموعة

)عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني

مجزأة

Sujet N°02
I. COMPREHENSION : (13 points)
1) Le partenariat avec la jeunesse pour défendre les droits de l’homme.

01

01

01

01

01

01

03

01.5

0.5x6

0.25x6

02

0.5x4

01.5

0.25x6

2) Pourtant = toutefois
3) Vivre ensemble dans la paix
4)
*Les droits humains sont respectés dans tous les pays du monde.
*L’avenir de la jeunesse dépend de son engagement en faveur des droits
de l’homme.
*Pour l’UNESCO, la collaboration avec la jeunesse n’est pas une
priorité.
*L’éducation a un rôle secondaire dans la promotion des droits de
l’homme.
*Les adultes ont la responsabilité de léguer aux jeunes un monde
meilleur.
*Les jeunes doivent participer au débat public afin de donner leur
vision de l’avenir.
5)
Causes
Conséquences
- Montée de
- Menace la coexistence pacifique et
l’intolérance
durable
- Montée du fanatisme - Droits de l’homme en péril
- Montée de la violence - L’avenir de la jeunesse est en péril

Faux
Vrai
Faux
Faux
Vrai
Vrai

6) Ils = les jeunes
Celle-ci = la jeunesse
Les = les établissements scolaires
Nous = l’auteure et les adultes / l’auteure et les lecteurs du site officiel de
l’UNESCO
7)
Collaboration avec la
Collaboration avec les établissements
jeunesse
scolaires
- favoriser l’innovation - unir leurs forces et partager leurs
connaissances et leurs expériences
- prévenir l’extrémisme - éduquer à la citoyenneté mondiale
- défendre l’idée de
- éduquer en vue du développement
citoyenneté mondiale
durable
8)
-

02

0.5x4

-

Respect de la consigne (emploi des verbes de modalité et nombre de
lignes …)
pertinence des idées (citer deux propositions en relation avec le
développement durable)
cohérence
correction de la langue

4  من3 صفحة

0202 : بكالوراي/ آداب وفلسفة: الشعبة/  اللغة الفرنسية:اتبع لإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة
العالمة
مجموعة

)عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني

مجزأة

II. PRODUCTION: (07 points)

0.5

02

0.25x4

0.5
02

03

4.



02
01
0.5
0.5
0.5
0.5


5.


6.






COMPTE RENDU
Critères
Organisation de la production :
Présentation du texte (mise en page)
Cohérence du texte
 Progression des informations
 absence de répétitions
 absence de contresens
 emploi de connecteurs
structure adéquate (accroche – condensation)
Planification de la production
Choix énonciatif en relation avec la consigne
Choix des informations (sélection des informations essentielles)
Utilisation de la langue de façon appropriée
Correction des phrases au plan syntaxique
Emploi d’un lexique approprié à la thématique
Utilisation adéquate des signes de ponctuation
Emploi correct des temps et des modes
Orthographe (pas plus de 10 erreurs)

PRODUCTION LIBRE
Critères
0.25

02

0.25x4

0.25x3
02

02

03

01
0.5
0.5
0.5
0.5

4. Organisation de la production :
 Présentation du texte (mise en page)
 Cohérence du texte
 Progression des informations
 absence de répétitions
 absence de contresens
 emploi de connecteurs
 structure adéquate (introduction - développement - conclusion)
5. Planification de la production
 Choix énonciatif en relation avec la consigne
 Originalité et pertinence des idées
6. Utilisation de la langue de façon appropriée






Correction des phrases au plan syntaxique
Emploi d’un lexique approprié à la thématique
Utilisation adéquate des signes de ponctuation
Emploi correct des temps et des modes
Orthographe (pas plus de 10 erreurs)

4  من4 صفحة

✎

2021 :دورة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني لالمتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
 آداب وفلسفة:الشعبة
 اللغة اإلنجليزية:اختبار في مادة

 د03 سا و02 :المدة

:على المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآلتيين
الموضوع األول

Part One: Reading
A/ Comprehension

(15 pts)
(07 pts)

Read the text carefully to do the following activities:
Scientists are still discovering Mayan temples that have been covered by the jungle for centuries.
These findings have led people and scientists to wonder why the Mayas mysteriously disappeared after
having flourished.
The Mayas are recognized for their refined calendar and writing systems, architecture, and other
aspects of their culture. They built magnificent temples and palaces and their territory extended along
some southern parts of Central America. However, around 900 A.D., most of those areas were
abandoned.
Many hypotheses have been established to explain what could have happened to such a great
civilization. Some archaeologists believe it declined because of overpopulation which may have caused a
lack of resources. Others think it may have collapsed due to warfare. There are even some non-sciencebased ideas saying that the civilization might have been invaded by aliens. But, more plausible options
have been proposed by scholars whose last archaeological investigations suggest that climate change
must have caused less rain. This produced severe droughts and loss of crops which led the Mayas to
abandon their cities.
Adapted from: Garnet Publishing Ltd 2011 www.garneteducation.com
1) Say whether the following statements are true or false.
a- The Mayas are admired for their great achievements in different fields.
b- It is difficult to explain the fall of the Mayan civilization.
c- The Mayas abandoned their cities because of floods.
2) Answer the following questions according to the text.
a- Did the Mayas expand their territory to South America? Justify your answer.
b- List two possible reasons that led to the collapse of the Mayan civilization.
c- Explain how climate change could have been the cause of the decline of the Maya civilization?
3) Find what or who the underlined words in the text refer to.
a) They: (§2)…
b) Others: (§3) ...
c) whose: (§3) …
4) Choose the general idea of the text.
a- The rise of the Maya civilization
b- The achievements of the Maya civilization
c- Reasons for the collapse of the Maya civilisation

4  من1 صفحة

✎
2021  بكالوريا/  آداب و فلسفة: الشعبة/  اللغة اإلنجليزية:اختبار في مادة
B/ Text Exploration

(08 pts)

1) Match the following words with the corresponding definitions.
word
Temple
Calendar
Alien

definition
Creature from another world, extra-terrestrial.
Building used in the worship of a god or gods.
Chart showing the days, weeks and months of a particular year.

2) Divide the following words into roots and affixes.
disappear - overpopulation - central
prefix

root

suffix

3) Rewrite sentence “b” so that it means the same as sentence “a”.
1. a- Some Mayan temples were covered by the jungle.
b- The jungle ………………………………
2. a- “The Maya civilization collapsed because of climate change,” the archaeologist declared.
b- The archaeologist declared that……………………………………………………
3. a- After the Mayans had flourished all over Central America, they mysteriously disappeared.
b- Before ……………………………………………………………………………………….
4) Reorder the following sentences to get a coherent passage.
abcd-

Everyone in the household helped with the work.
the women and the older girls made the family's clothes and prepared meals.
The entire Maya family, including parents, children, and grandparents, lived together.
While the men and the older boys did most of the farm work,

Part two: written expression

(05 pts)

Choose only ONE of the following topics.
Topic One:
Most of the ancient civilizations fell mostly because of wars, droughts and natural disasters
and our modern civilization is facing more challenges that can lead to its collapse.
As a member of Greenpeace organization in your country, write a public statement of about 80
to 120 words to convince decision makers worldwide to take action to preserve our civilization.
Make the best use of the following notes
- ban nuclear weapons
- more money to fight pandemics
- reduce pollution and global warming
- encourage renewable energies
Topic Two:
Bribe taking has become a common practice in our society. As a member of an anticorruption association, write an article of about 80 to 120 words for the local newspaper to
denounce this unethical behaviour.

انتهى الموضوع األول

4  من2 صفحة

✎
2021  بكالوريا/  آداب و فلسفة: الشعبة/  اللغة اإلنجليزية:اختبار في مادة
الموضوع الثاني
Part one: Reading
A/ Comprehension

(15 pts)
(07 pts)

Read the text carefully to do the following activities.
Sport provides joy to billions of people across the world. As fans, we have a love affair with our
favourite game. When our teams win, we are enthusiastic. When they lose, we are devastated. When
results are not determined by fair competition but by corruption, however, we feel betrayed.
Sport touches the lives of billions who do not want to think that their favourite pastime is infected.
This became unavoidable for football fans in May 2015 when some FIFA officials were accused of
racketeering and money-laundering. This crisis at the heart of sport illustrates well-known issues: bribery,
embezzlement and unclear financial black holes.
Corruption in sport is not limited to football, and the importance of fighting corruption is not limited
to its effect on sport only. Sport is a symbol of fair play around the world and a key to strengthening
ethical values. If trust in sport is lost and people can no longer believe what they are seeing on the field of
play, public trust in any other institution may be irreparably weakened.
Adapted from the Preface of: Global Corruption Report: Sport.

1) Say whether the following statements are True or False
abcd-

Sport is a source of satisfaction.
The world of sport is ethically clean.
Corruption is found only in football.
Sport promotes moral principles.

2) Identify the paragraph in which the following ideas are mentioned:
a) Deception is strong when corruption interferes in sport.
b) Sport is essential to consolidate moral values
3) Answer the following questions according to the text.
a- When do supporters feel betrayed?
b- Pick up from the text three illegal practices.
c- What happens when trust is absent in sport?
4) Find what or who the underlined words in the text refer to.
a) we (§1)

b) their (§2)

c) its (§3)

4  من3 صفحة

d) they (§3)

✎
2021  بكالوريا/  آداب و فلسفة: الشعبة/  اللغة اإلنجليزية:اختبار في مادة
B/ Text exploration

(08 pts)

1) Find in the text words or phrases that are closest in meaning to the following:
a) shocked (§1)
b) famous (§2)
c) combatting (§3)
2) Complete the chart as shown in the example.
verb
noun
example To corrupt
corruption
………………. competition
To believe
……………………
………………. ……………………

adjective
corrupt
………………….
………………….
financial

3) Combine each pair of sentences with the connectors given between brackets. Make changes
where necessary.
a- People still love sport. Sport has become corrupt. (although)
b- Fans have trust in sport. Sport is clean. (as long as)
c- The world of sport is corrupt. Fans feel disappointed. (so…that)
4) Fill in each gap with the appropriate word from the list given.
message - clean - against
- journalists
Everyone has a wish: keeping sport ….1…… However, athletes, supporters, sponsors and
……2……. need to combine their voices to send a …..3…… that integrity matters for the good
of the game and the good of the global fight ……4…… corruption.

Part two: Written expression

(05 pts)

Choose only ONE of the following topics.
Topic one:
In your school, while some students work hard to succeed honestly, others usually get good marks
by cheating at exams. Write an article of 80 to 120 words for your school magazine where you sensitize
your schoolmates to avoid this immoral act.
Make the best use of the following notes:
- cheating prohibited in our religion.
- illegal act
- lose people’s trust in you.
- lead to more unethical practices in life.
Topic two:
A Youtuber uploaded a video saying that ancient civilizations did not make any contribution to our
modern world. Write a comment of about 80 to 120 words to denounce this ungrateful claim and show
what ancient civilizations have brought to us in many fields.

انتهى الموضوع الثاني

4  من4 صفحة

0202 : بكالوريا/ آداب وفلسفة: الشعبة/ اللغة اإلنجليزية:اإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة
العالمة

عناصر اإلجابة

(Maya civilization :)الموضوع األول

مجزأة مجموعة
15 pts

Part one: Reading

07pts

A/ Comprehension
1) a) true
b) true
c) false

1.5

0.5
0.5
0.5

03

1
1
1

1.5

0.5x3

1

1

08pts

1.5

2) a) No, they didn’t. “Their territory extended along some southern parts of
Central America.”
b) overpopulation, warfare, alien invasion, climate change/droughts.
c) Climate change →less rain → severe droughts → loss of crops→ Mayas
abandon their cities
3) a) The Mayas

b) (some) archaeologists c) Scholars

4) c) Reasons for the collapse of the Maya civilization.

B/ Text Exploration
1)
Temple = Building used in the worship of a god or gods.
Calendar = Chart showing the days, weeks and months of a particular year.
0.5x3
Alien = creature from another world, extra-terrestrial.
2)

1.5

prefix
dis
over
/////

0.5x3

3

1x3

2

0.5x4

root
appear
populate
centre

suffix
///////////
ion
al

(accept populate without ‘e’ and centre without ‘e’)
3) 1. b- The jungle covered some Mayan temples.
2. b- The archaeologist declared that the Maya civilization had collapsed or
collapsed because of climate change.
3. b- Before the Mayans mysteriously disappeared, they had flourished all
over central America.
4) c - a - d - b.

(0.5 for opening sentence and 0.5 for each correct link)

Part two: Written Expression
05pts


The following grid is used for scoring both topics

criteria relevance semantic
coherence
L& PH

1

1

correct use of excellence
English
(vocabulary
& creativity)
2
1

2  من1 صفحة

final score

5

0202 : بكالوريا/ آداب وفلسفة: الشعبة/ اللغة اإلنجليزية:تابع لإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة
العالمة
مجموعة

عناصر اإلجابة

(Ethics in sport :(الموضوع الثاني

مجزأة

15pts

Part One: Reading

07pts

A/ Comprehension
1) a- true
b- false
c- false
d- true

02

0.5x4

01

0.5x 2

03

2) a) §1
b) §3
3) a- when results are determined by corruption and not by fair competition./ when
sport is corrupt.
b- Racketeering , money-laundering, embezzlment, bribery , unclear financial
black holes.
(3 items 1 pt, 2 items 0.75, 1 item 0.5)
c- ...people may/will no more trust any other institution.

1
1

1
01
08pts

1.5

1.5

4) We →fans

0.25x4

0.5x3

2)
verb
noun
adjective
competition
To compete
competitive
To believe
Belief / believer
believable
financial
To finance
Finance / financier
(accept any other correct form)
3)
a) Although sport has become corrupt, people still love it. OR
People still love sport although it has become corrupt.
b) Fans will have trust in sport as long as it is clean.
OR
As long as sport is clean , fans will have trust in it.
c) The world of sport is so corrupt that fans feel disappointed.

0.25x6

1

4) clean

0.5x4

Part Two:

05pts

they →people

1) a) devastated
b) well-known
c) fighting

1
02

its→corruption

B/Text exploration

1
03

their →billions

- journalists

- message - against

Written Expression

The following grid is used for scoring both topics

Criteria

L& Ph.

Relevance Semantic
coherence
1

Correct use Excellence & Final score
of English
vocabulary
and creativity

1

2  من2 صفحة

2

1

5

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

دورة2021 :
اﻟﻤﺪة 02 :ﺳﺎ و 30د

ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘرﺸﺢ أن ﯿﺨﺘﺎر أﺤد اﻟﻤوﻀوﻋﯿن اﻵﺘﯿﯿن:
اﻟﻤوﻀوع اﻷول

اﻟﺘﻤر�ن اﻷول 06) :ﻨﻘﺎط(

ﻟ�كن  aو  bﻋددﯿن طﺒ�ﻌﯿﯿن ﺤﯿث a = 2926 :و b = 1715

ﻟﻛﻞ ﻤن اﻟﻌددﯿن  aو  bﻋﻠﻰ اﻟﻌدد 13
ّ (1
ﻋﯿن �ﺎﻗﻲ اﻟﻘﺴﻤﺔ اﻹﻗﻠﯿد�ﺔ ّ
أنb ≡ −1[13] :
ﺜم اﺴﺘﻨﺘﺞ ّ
 (2أ ّ .ﺒﯿن ّ
أنّ b + 1 ≡ 0 [13] :
أن اﻟﻌدد � a1442 + b 2021ﻘﺒﻞ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ 13
بّ .ﺒﯿن ّ
=
كﻞ ﻋدد طﺒ�ﻌﻲ An 27 n + 1 : n
 (3ﻨﻀﻊ ﻤن أﺠﻞ ّ

أنAn ≡ 2 [13] :
ﺜم اﺴﺘﻨﺘﺞ ّ
أ  .ﺘَﺤﱠﻘق ّ
أنّ 27 ≡ 1[13] :
ﻋﯿن اﻷﻋداد اﻟطﺒ�ﻌ�ﺔ  nﺤﺘﻰ �كونAn + n + 11 ≡ 0 [13] :
بّ .

اﻟﺘﻤر�ن اﻟﺜﺎﻨﻲ 06) :ﻨﻘﺎط(

اﻷول  u0وأﺴﺎﺴﻬﺎ q
اﻟﻤﺘﺘﺎﻟ�ﺔ اﻟﻌدد�ﺔ )  (unﻫﻨدﺴ�ﺔ ﺤدودﻫﺎ ﻤوﺠ�ﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎّ ،
ﺤدﻫﺎ ّ
= u1 × u3
ﺤﯿث u0 = 3 :و 144

أنq = 2 :
ﺜم ّﺒﯿن ّ
 (1اﺤﺴب ّ u2

ﱠ
كﻞ ﻋدد طﺒ�ﻌﻲ un = 3 × 2n ، n
 (2ﺘَﺤﻘق ّأﻨﻪ ﻤن أﺠﻞ ّ
أن اﻟﻤﺘﺘﺎﻟ�ﺔ )  (unﻤﺘزاﯿدة ﺘﻤﺎﻤﺎ.
 (3ﺒّﯿن ّ

اﻟﺤد اﻟﺨﺎﻤس ﻟﻠﻤﺘﺘﺎﻟ�ﺔ ) (un
ﻋﯿن ﻗ�ﻤﺔ ّ
ّ (4
كﻞ ﻋدد طﺒ�ﻌﻲ  nﻨﻀﻊSn = u0 + u1 + ... + un :
 (5ﻤن أﺠﻞ ّ

=
أنSn 3(2n+1 − 1) :
أ ّ .ﺒﯿن ّ
ﻋﯿن اﻟﻌدد اﻟطﺒ�ﻌﻲ  nﺤﺘﻰ �كونSn = 381 :
بّ .

ﺻﻔﺤﺔ  1ﻣﻦ 4

أن( 27 = 128 :
) ﻻﺤظ ّ
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اﻟﺘﻤر�ن اﻟﺜﺎﻟث 08) :ﻨﻘﺎط(

ﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ  ﺒــf ( x) =x3 + 3 x 2 − 4 :
ّ
اﻟداﻟﺔ اﻟﻌدد�ﺔ ّ f

و )  (Cﺘﻤﺜﯿﻠﻬﺎ اﻟﺒ�ﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘوي اﻟﻤﻨﺴوب إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠم اﻟﻤﺘﻌﺎﻤد اﻟﻤﺘﺠﺎﻨس O; i, j

)

(

 (1اﺤﺴب ) lim f ( xو )lim f ( x
∞x →−

∞x →+

كﻞ ﻋدد ﺤﻘ�ﻘﻲ ′( x) 3 x ( x + 2) ، x
=f
 (2أ ّ .ﺒﯿن ّأﻨﻪ ﻤن أﺠﻞ ّ
ب .ادرس ﺤﺴب ﻗ�م اﻟﻌدد اﻟﺤﻘ�ﻘﻲ  xإﺸﺎرة )f ′( x

كﻞ ﻤن ] ]−∞ ; − 2و [∞  [ 0;+وﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ
أن ّ
ﺠـ .اﺴﺘﻨﺘﺞ ّ
اﻟداﻟﺔ  fﻤﺘزاﯿدة ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ ّ
اﻟداﻟﺔ f
ّ (3
ﺘﻐﯿرات ّ
ﺸكﻞ ﺠدول ّ
ﱠ
= )f ( x
كﻞ ﻋدد ﺤﻘ�ﻘﻲ ( x − 1)( x + 2) 2 ، x
 (4أ .ﺘَﺤﻘق ّأﻨﻪ ﻤن أﺠﻞ ّ
ب .اﺴﺘﻨﺘﺞ إﺤداﺜ�ﺎت ﻨﻘطﺘﻲ ﺘﻘﺎطﻊ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ )  (Cﻤﻊ ﺤﺎﻤﻞ ﻤﺤور اﻟﻔواﺼﻞ.

][ −2;0

أن− 3x − 5 :
اﻟﻨﻘطﺔ )I (−1; − 2
=  yﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻟـ )  (Tاﻟﻤﻤﺎس ﻟـ )  (Cﻋﻨد ّ
ّ (5ﺒﯿن ّ
 (6أ .اﺤﺴب ) f (0) ، f (−2) ، f (−3و )f (1
ﺜم اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ) (C
ب .ارﺴم اﻟﻤﻤﺎس ) ّ (T

اﻨﺘﻬﻰ اﻟﻤوﻀوع اﻷول
ﺻﻔﺤﺔ  2ﻣﻦ 4
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اﻟﻤوﻀوع اﻟﺜﺎﻨﻲ
اﻟﺘﻤر�ن اﻷول 06) :ﻨﻘﺎط(

ﻟﺘﻛن اﻷﻋداد اﻟطﺒ�ﻌ�ﺔ  b ، aو  cﺤﯿث b = 1442 ، a = 2021 :و c = 1954
ﻋﯿن �ﺎﻗﻲ اﻟﻘﺴﻤﺔ اﻹﻗﻠﯿد�ﺔ ﻟﻠﻌددﯿن  aو  cﻋﻠﻰ 3
ّ (1
أن اﻟﻌددﯿن  aو  bﻤﺘواﻓﻘﺎن ﺒﺘردﯿد 3
ّ (2ﺒﯿن ّ
أن اﻟﻌدد a + b − c
 (3أ ّ .ﺒﯿن ّ

�ﻘﺒﻞ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ 3

ب .اﺴﺘﻨﺘﺞ اﻷﻋداد اﻟطﺒ�ﻌ�ﺔ  nﺤﺘﻰ �كونn + a + b − c ≡ 0[3] :

ﻋﯿن �ﺎﻗﻲ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﻌدد  (a × c)1442 + (b × c) 2021ﻋﻠﻰ 3
ّ (4

اﻟﺘﻤر�ن اﻟﺜﺎﻨﻲ 06) :ﻨﻘﺎط(

و vn = 3n + 2

ﻤﻌرﻓﺘﺎن ﻋﻠﻰ  ﺒـ:
اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﯿﺘﺎن اﻟﻌددﯿﺘﺎن )  (unو ) (vn
ّ
ﻋﯿﻨﻪ ﻤﻊ اﻟﺘﺒر�ر.
ﻟﻛﻞ ﺴؤال ﺠواب واﺤد ﻓﻘط ﺼﺤ�ﺢ ﻤن ﺒﯿن اﻷﺠو�ﺔ اﻟ ّﺜﻼﺜﺔ اﻟﻤﻘﺘرﺤﺔّ ،
ّ
اﻟﺤد اﻟﺨﺎﻤس ﻟﻠﻤﺘﺘﺎﻟ�ﺔ ) � (unﺴﺎوي:
ّ (1
un = 3 × 4 n

أ( 3072

 ( vn ) (2ﻫﻲ ﻤﺘﺘﺎﻟ�ﺔ:
أ( ﺤﺴﺎﺒ�ﺔ.

 (un ) (3ﻫﻲ ﻤﺘﺘﺎﻟ�ﺔ :

أ( ﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ.

 (4اﻟﻤﺠﻤوع� v0 + v1 + ... + v35 :ﺴﺎوي:
أ( 3815

ب( 768

ﺠـ( 12288

ب( ﻫﻨدﺴ�ﺔ.

ﺠـ( ﻻ ﺤﺴﺎﺒ�ﺔ وﻻ ﻫﻨدﺴ�ﺔ.

ب( ﻏﯿر رﺘﯿ�ﺔ.

ﺠـ( ﻤﺘزاﯿدة ﺘﻤﺎﻤﺎ.

ب( 1962

ﺠـ( 1890

اﻟﺘﻤر�ن اﻟﺜﺎﻟث 08) :ﻨﻘﺎط(

ﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ  ﺒـ:
اﻟ ّداﻟﺔ اﻟﻌدد�ﺔ ّ g

g ( x) =x3 − 6 x 2 + 9 x

)

 

و )  (Cﺘﻤﺜﯿﻠﻬﺎ اﻟﺒ�ﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘوي اﻟﻤﻨﺴوب إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠم اﻟﻤﺘﻌﺎﻤد اﻟﻤﺘﺠﺎﻨس O ; i , j
 (1اﺤﺴب )lim g ( x

∞x→−

و )lim g ( x

∞x→+

كﻞ ﻋدد ﺤﻘ�ﻘﻲ g '( x) =3( x − 3)( x − 1) ، x
 (2أ ّ .ﺒﯿن ّأﻨﻪ ﻤن أﺠﻞ ّ

ب .ادرس ﺤﺴب ﻗ�م اﻟﻌدد اﻟﺤﻘ�ﻘﻲ  xإﺸﺎرة )g '( x

ﺻﻔﺤﺔ  3ﻣﻦ 4
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كﻞ ﻤن ] ]−∞ ;1و [∞  [3;+وﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ
أن ّ
 (3اﺴﺘﻨﺘﺞ ّ
اﻟداﻟﺔ  gﻤﺘزاﯿدة ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ ّ
ِّ (4
اﻟداﻟﺔ g
ﺘﻐﯿرات ّ
ﺸكﻞ ﺠدول ّ

] [1 ; 3

=( g
كﻞ ﻋدد ﺤﻘ�ﻘﻲ x) x( x − 3) 2 ، x
 (5أ ّ .ﺒﯿن ّأﻨﻪ ﻤن أﺠﻞ ّ

ب .اﺴﺘﻨﺘﺞ اﺤداﺜ�ﺎت ﻨﻘطﺘﻲ ﺘﻘﺎطﻊ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ )  (Cﻤﻊ ﺤﺎﻤﻞ ﻤﺤور اﻟﻔواﺼﻞ.

اﻟﻨﻘطﺔ )A( 2;2
أن− 3x + 8 :
=  yﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻟـ )  (Tاﻟﻤﻤﺎس ﻟـ )  (Cﻋﻨد ّ
ّ (6ﺒﯿن ّ
 (7أ  .اﺤﺴب ) g (0و )g (4

ب .ارﺴم اﻟﻤﻤﺎس )  (Tو اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ) (C

اﻨﺘﻬﻰ اﻟﻤوﻀوع اﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺻﻔﺤﺔ  4ﻣﻦ 4

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :الرايضيات /الشعب(ة) :آداب وفلسفة ،لغات أحنبية /بكالوراي 2021
العالمة

األول)
عناصر اإلجابة (الموضوع ّ
التمرين األول 66( :نقاط)
 )1باقي قسمة العدد  aعلى  13ىو  1و باقي قسمة العدد  bعلى  13ىو 12

أنb  1  013 :
 )2أ  .تبيين ّ
أنb  113 :
استنتاج ّ

مجزأة

مجموعة

2x0,75

01,50

0,5

0,25

ب .لدينا a1442  113 :و  b2021  113منو a1442  b2021  013 :

أن27  113 :
 )3أ  .التحقق ّ
لدينا 27n  113 :منو 27n  1  213 :
ب .لدينا An  n  11  013 :معناه n  013 :بالتالي:

02,25

3x0,5
0,5

2x0,5

n  13k ; k 

02,25

3x0.25

التمرين الثاني 66( :نقاط)
u2  12 )1

0,75

أنq  2 :
تبيين ّ

0,75

 )2لدينا ، un  u0  q n :منو un  3  2n :
 )3لدينا  un1  un  3  2nإذن un1  un  0 :بالتالي )  (unمتزايدة تماما.
الحد الخامس ىو  ، u4منو u4  48 :
ّ )4

2n1  1
q n1  1
Sn  3 
 Sn  u0 إذن:
 )5أ  .لدينا:
2 1
q 1

بالتاليSn  3(2n1  1) :
ب .تعيين العدد الطبيعي  nحتى يكونSn  381 :

 Sn  381تعني  3(2n1  1)  381نجد n  6

01,50

0,5+0,25

0,75

2x0,25

0,50

0,5+0,25

0,75

0,75
0,5

0,25

02,50

4x0,25

التمرين الثالث 68( :نقاط)

 lim f ( x)   (1و lim f ( x)  
x

2x0,5

x

 )2أ f ( x)  3x ( x  2) .

01,00

2x0,5

ب .إشارة )f ( x

2x0,5

كل من   ;  2و 0; 
جـ f .متزايدة تماما على ّ
ومتناقصة تماما على 2;0

2x0,25

صفحة  1من 4

02,50

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :الرايضيات /الشعب(ة) :آداب وفلسفة ،لغات أحنبية /بكالوراي 2021
العالمة

األول)
عناصر اإلجابة (الموضوع ّ
الدالة f
تغيرات ّ
 )3جدول ّ

 )4أ .التحّققf ( x)  ( x  1)( x  2)2 :

مجزأة

مجموعة

0,5

0,50

0,5

ب .احداثيات نقطتي تقاطع المنحنى )  (Cمع حامل محور الفواصل ىي:

2x0,25

) (1;0و )(2;0

 )5لدينا y  f '(1)( x 1)  f (1) :و  f '(1)  3و  f (1)  2منه

01,00 4x0,25

المعادلةy   3x  5 :
 )6أ f (0)  4 ، f (2)  0 ، f (3)  4 .و f (1)  0

4x0,25

y
3

ب .رسم المماس ) (T

رسم المنحنى ) (C

01,00

2
1

3 x

2

1

0

-1

-2

-3

-4

0,25

-1
-2
-3
-4
-5

صفحة  2من 4

0,75

02,00

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :الرايضيات /الشعب(ة) :آداب وفلسفة ،لغات أحنبية /بكالوراي 2021
العالمة

عناصر اإلجابة (الموضوع االثاني)

مجزأة

مجموعة

التمرين األول 66( :نقاط)
 )1باقي القسمة اإلقليدية للعدد  aعلى  3ىو 2
باقي القسمة اإلقليدية للعدد  cعلى  3ىو 1
أن العددين  aو  bمتوافقان بترديد a  b  579 : 3
 )2تبيان ّ
أن العدد a  b  c  2  2  13
 )3أ  .تبيان ّ

منو a  b  c  0 3 :

ب n  a  b  c  03 .معناه n  03 :

نجد:

2x0,75

01,50

0,75

0,75

2x0,75

n  3k ; k 

2x0,50

02,50

 )4لدينا a  c  13 :و b  c  13

منو (a  c)1442  13 :و (b  c)2021  13

4x0,25

بالتالي(a  c)1442  (b  c)2021  03 :

0,25

01,25

التمرين الثاني 66( :نقاط)
 )1اإلجابة الصحيحة ىي :ب)  ،التبرير.

01,50 01+0,50

 )2اإلجابة الصحيحة ىي :أ)  ،التبرير.

01,50 01+0,50

 )3اإلجابة الصحيحة ىي :جـ)  ،التبرير.

01,50 01+0,50

 )4اإلجابة الصحيحة ىي :ب)  ،التبرير.

01,50 01+0,50
التمرين الثالث 68( :نقاط)

 lim g ( x)   )1و lim g ( x)  
x 

0,5x2

x 

 )2أ g '( x)  3( x  3)( x  1) .

01

ب .إشارة )g '( x

2x0,50

كل من   ;1و  3; ومتناقصة تماما على
 g )3متزايدة تماما على ّ

1; 3 

2x0,25

01,00
02,00
00,50

 )4جدول تغيرات الدالة g

0,50

صفحة  3من 4

00,50
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عناصر اإلجابة (الموضوع االثاني)
 )5أ g ( x)  x( x  3)2 .

العالمة

مجزأة

0,50

ب .احداثيات نقطتي تقاطع )  (Cمع حامل محور الفواصل ىي (0 ; 0) :و )(3 ; 0

2x0,25

مجموعة
01,00

 y  g '(2)( x  2)  g (2) )6و  g '(2)  3و y   3x  8 ، g (2)  2

01,00 4x0,25

 )7أ  g (0)  0 .و g (4)  4

0,25x2

ب .رسم المماس ) (T

رسم المنحنى ) (C
0,50
02,00

01

صفحة  4من 4

