
الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية   
وزارة التربية الوطنية

متحانات والمسابقاتالالديوان الوطني ل
2020دورة:          التعليم الثانوي بكالوريا امتحان

لغات أجنبيةالشعبة: 
              وآدابهااللغة العربية اختبار في مادة: 

4من  1صفحة 

د 03و سا 30 المدة:
:اآلتيين الموضوعين أحد يختار أن المترشح على

 األول الموضوع
 الّنّص:        شهداء االنتفاضة

 (1)
َرَسُموا الطَّريق إلى الَحَياه  

 بالمرجان، بالُمَهِج الَفِتيَِّة، بالَعِقيق  َرَصفوُه 
ًرا، َحريق   َرَفُعوا الُقلوَب على اأَلُكفِ  ِحجارًة، َجم 

. َش الط ريق  َرَجُموا ِبها َوح 
َتدِ ي! دِ  فاش  هذا أواُن الشَّ

ُتُهم  وَدوَّى َصو 
نيا َصَداه   َغَل في مدى الدُّ نيا وَأو  َمِع الدُّ في َمس 

! دِ  هذا أواُن الشَّ
َتدَّت  وماُتوا واِقِفين   َواش 

 كَما النُّجوم ُمَتَألِّقينَ 
ُمَتَوهِ جيَن على الط ريِق، ُمَقبِ ِليَن َفَم الَحياه .

ِانتَفضوا... َوَثبوا... َنَفروا 
احة  نار   ُحزمةَ ِانتَشروا في الس 

ِاشتعلوا... َسَطعوا... وأضاُءوا
في ُمنَتَصف الد رِب وغاُبوا.

 (3)
 ُانُظر  إليهم في البعيد

 ُيعاِنقون الموَت ِمن أجل البقاء  
 يتصاعدوَن إلى األعالي

 في ُعيوِن الكوِن ُهم  يتصاعدون 
 وعلى ِحباٍل من ُرعاف دمائهم

 هم يصعدون ويصعدون ويصعدون 
 لن ُيمِسَك الموُت الَخؤوُن قلوَبهم

 فالبعُث والفجُر الجديد
يا )  (.هم على دربِّ الفِّداء  ُترافقُرؤ 

 ُانُظر إليهم في انتفاضتهم ُصُقوًرا
. ماء  َس بالس  َيرِبطون األرَض والوطَن المقدَّ

.1]فدوى طوقان. األعمال الّشعرّية الكاملة.ط:
. بتصرف[045- 045. ص: 1993عام 

       (5) 
َهَجم ال َموُت وشرَّع فيهم ِمنَجله  

 ِانَتَصُبوافي وجِه الموت 
َمل ِمن غاباِت النَّخلِ   أج 
حِ  وأجمل من َغالَِّت الَقم 
بح   راِق الصُّ  وأجمل من إش 

. ن الَفجر األم طار  أجمل من َشَجٍر غسَلتُه في ِحض 

نوٌع من األحجار الكريمة.. / العقيق: األرواح. / الُمَهج: َضم وا بعضه إلى بعضشرح لغوّي: رصفوه: 

موقع عيون البصائر التعليمي

http://elbassair.net/
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 4من  2صفحة 

 

 األسئلة:
ــ البناء الفكرّي: )  نقاط( 15أّوالا

َدت القصيدة في َمطَلعها  (1 رح و . الغاية من االنتفاضة ووسيلة تحقيقهاجس  هما، مع الش  د   الت مثيل.َحدِ 
5) . َتِدلَّ عليها بعبارات من الن ص  اعرة لشهداء االنتفاضة؟ ِاس  ورة التي رسَمتها الش   ما الص 
3)  . ؟ ُاذُكر صورة أخرى لهذه البشاعة في القصيدة تصوير ِلَبشاعة الَعُدو  الُّ عليها من الن ص  ما الد 

 من الواقع.
رح. (4  ِانطَوت القصيدة على قَيٍم جليلٍة. ِاستنتج اثنتي ن منها مع الش 
0) .  َلخِ ص  مضمون الن ص  بأسلوبك الخاص 

 

 نقاط( 50ثانيااــ البناء الّلغوّي: )
 اآلتيتين؟ العبارتينُكل  ِمن في  "الطَّريق"لفظة َعالَم تدلُّ  (1

 .«إلى الَحَياه   الطَّريقَرَسُموا  » -
َش  » -  «الّطريق  َرَجُموا ِبها َوح 

 عليل.ا حركة الهمزة مع الت  نً بي  مُ  ،«مَ جَ هَ »مر من الفعل فعل األ غ  ُص  (5
  ما يلي: أعرب   (3

 من الوحدة األولى.  طر العاشرالواردة في الس   «قينمتألّ » - :إعراب مفرداتٍ  -أ    
طر الت اسع من الوحدة الث الثة.ترافقهم على درب الفداء) - : لٍ مَ عراب جُ إ  -ب      ( الواردة في الس 

 تها:بالغ ِسرَّ  وبي ن   ،اشرحها ة اآلتية؟بياني  ال ةصور ال ما نوعُ  (4
طر الت اسع من الوحدة األولى.« اتوا واقفينوم» -                  الواردة في الس 

طرين ع ط ِ قَ  (0 عريَّي ن اآلتَيين، مُ الس  ًدا الشِ   : الت فعيلةحدِ 
 فالبعُث والفجُر الجديد  

. يا ُترافقهم على درِب الِفداء   ُرؤ 

 نقاط( 54ثالثااــ الّتقييم الّنقدّي: )
َهرة في العصر الحديث القصيدة العربي   ظهرت»  .«شكلها ومضمونها سَّ مَ  جديدٍ  بَمظ 

 ، وبعض مظاهره من خالل القصيدة.جديددواعي الت  أهم  ا نً ش القول مبي  ناقِ  -: المطلوب
 

 

 انتهى الموضوع األول                        
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 4من  3صفحة 

 

 الثاني الموضوع
 

   الّنص:
عِر مُ        واِل؟ هل قرُض وشِ هل دولُة الش  عِر سينقرُض في مستقبٍل غيركٌة على الزَّ ما ِمن ريٍب  عيٍد؟ب الشِ 
عِر، وهذه أنَّ هنالك أخطارً في  ُد حياَة الشِ   ليست وليدَة اليوِم، فقد ظهَرت كلَّما ظهَر في األخطارا تهدِ 

لٌ  عراُء خِ ... اإلنسانيَِّة حدٌث أو تحوُّ َس الشُّ عرِ يفَ أم ا الخطُر الذي توجَّ هو ظهوُر "العلِم" ف ًة منه على كياِن الشِ 
قد ُرِوَي أنَّ ف لنظرِتها إلى األشياءِ  ٍف بمصيِر البشريَِّة، مغيِ رعاصفي القرِن التَّاسِع عشر، على نحٍو 

اعَر "كيتس" نهَض ذاَت ليلةٍ  الحاضرون  اللَّعنةُ على ذكرى "نيوتن". فلمَّا سأَله :صارًخافي إحدى الوالئِم  ،الش 
عريََّة إلى قوِس ُقزح، حيَن فسَّ  قاَل: ألنَّ عمَّا قصَد  .ذل َلَنا َره"نيوتن" حطََّم نظرَتنا الشِ  يَّ  ك الت فسيَر المادِ 

عر"على أنَّ األيَّاَم أثبَتت لنا بعدئٍذ أنَّ "العلَم" لم يستطع  هدَم       يِن". كما أنَّه لم يستطع   ،"ِ الشِ   هدَم "الدِ 
ينيَُّة تستطيعان الحياَة على الر غِم من ظهوِر الحقيقِة العلميَّةِ  فقوُس قزح يمكُن  .فالحقيقُة الفنِ يَُّة والحقيقُة الدِ 

اعُر بالجماِل الذي اموضوعً أن يكوَن  النَّفِس في بعُثه في ي ِلقصيدٍة مبتكرٍة اليوَم وفي الغِد. يتغنَّى فيه الشَّ
حِو أو . أوقاِت الصَّ وئيِ   في أوقاِت الغيِم، دون أن يحفَل بتكويِنه العلميِ  أو بنظريَّات التَّحقيِق الضَّ

عَر في عصِرنا الحديِث آخٌذ في الض   لكن         ى الفناِء أوعِف، سائٌر إلعلى الر غِم من كلِ  ذلك، فإنَّ الشِ 
عرِ لماذا؟ هنا الخ ..يشبُه الفناَء! ما هي ضعُف الثَّقافِة  –فيما أعتقُد  –العلَُّة  .طُر! الخطُر الحقيقيُّ على الشِ 

عوِب!في  طَّبقَة الممتازَة مَن ا!  إنَّ تلك الا سطحي  إنَّ شعوَب األرِض اليوَم تتعلَُّم على نطاٍق واسٍع تعليمً  الشُّ
قين للفنوِن العُ  ذا المحيُط الطَّامي ن أشباِه المتعلِ مين! هالماليين مِ ليا تكاُد تغرُق اليوَم في محيِط هذه المتذوِ 
اِع ولكنَّ الذي انتشَر فيه هو ضعُف الثَّقافِة! وهذا المحيُط الذي يمتدُّ في كلِ  بق، لم تنتشر  فيه الثَّقافةُ 

 ! رِ النَّش هو الذي يفرُض ذوَقه على اإلنتاِج الذِ هنيِ  وعلى ُدورِ  –من المشارِق للمغارِب  –األرِض 
عُر هو خالصُة الثَّقافِة وُعصارُة الذَّوقِ        ٌز، يضغُط في أبياِته القلي ؛والشِ  يوحي )لِة ما فهو لذلك فنٌّ مركَّ

امِع قدرً  (...بالكثيرِّ إلى أصحابِّ األفهامِّ يحاٍء، يفترُض في السَّ عَر فنُّ إيجاٍز وا  ا من الثَّقافِة وحظ   اإنَّ الشِ 
عُر آخِ  فهل يصيرُ .. من الذَّوِق!  األمِر إلى زواٍل؟!. رَ الشِ 

 

 [بتصّرف. 550- 554 :ص ،دار مصر للّطباعة ،فّن األدب، توفيق الحكيم]    
 

 
 

.  انجليزي  : شاعركيتسشرح لغوّي:                           .انجليزي  فيزياءو  رياضي ات معالِ  :نيوتن          رومانسي 
ع ر قرُض                .: العظيمالطَّامي    ه. مُ ظ  : نَ الشِّّ
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 4من  4صفحة 

 

 األسئلة:
 

 نقاط( 15) البناء الفكرّي:أّوالا ــ 
ف الكاتب؟ وما سبُب ذلك؟ (1  ِممَّ يتخو 
ح ومثِ ل من الن ص. (5 عر أمام الحقيقة العلمي ة؟ وضِ   ما ِسرُّ صمود الش 
3) . عر والعزوف عنه؟ هل توافُقه الر أي؟ علِ ل  َر الكاتب ضعف الش   ِبَم فسَّ
د  (4 رين هذا تتماشى طبيعة الن ص  مع نمطه. حد  راته الن مط ُمَعلِ اًل بِذكر مؤش   ع الت مثيل.مِمن مؤش 
0) .  لخ ص مضمون الن ص  بأسلوبك الخاص 

 

 نقاط( 50) البناء الّلغوّي:ثانياا ــ 
 صن ف الكلمات اآلتية في حقلي ن مختلفي ن، وَسمِ هما:  (1

عر، الزَّ  ق قصيدة، وال، )الشِّّ ف(. ،الذَّو   تغرُق، عاصِّ
 تنو عت مظاهر االت ساق في الفقرة األولى، ُاذكر ثالثة منها مع الت مثيل من الن ص. (5
ِرب  ما يلي: (3  أع 

 إعراب مفرداٍت:  -أ
 «.ليست وليدة اليوم األخطاروهذه »الواردة في قوله: « األخطار» -

 إعراب ُجَمٍل: -ب
  القليلِة  يضغُط في أبياِته»قوله: ( الواردة في يوحي بالكثيرِّ إلى أصحابِّ األفهامِّ) -

 «.ما يوحي بالكثيِر إلى أصحاِب األفهامِ 
ورة البياني ة الواردة في قوله:  (4 ا مبي ًنا شرًحا بالغي  « العلم لم يستطع هدم الّشعر أنّ »ِاشرح الص 

  نوَعها وسر  بالغتها.
نات البديعي ة في الن ص، هاِت واحًدا  (0 رة المحس   منها ُمَبيِ ًنا نوَعه وأثره.َعلِ ل  سبب ُند 

 

 نقاط( 54) قدي:يم النّ يقالتّ ثالثاا ــ 
ُث إليك، وأنَّه ماثٌل أمامك »   إنَّ المقالَة األدبي َة ُتشِعُرك وأنت تطالُعها أنَّ الكاتَب جالٌس معك يتحد 

 «.             في كلِ  فكرة وكلِ  عبارة
 : المطلوب

هَ  االمقاِل في ازدهاِر الحركِة األدبي ِة وُمبرزً  ِاشرح القوَل مبي ًنا دوَر فن ِ  -  ر رو اِده.أهمَّ خصائِصه وأش 
 

 انتهى الموضوع الثاني




