
   
 

 

 

 البناء اللغوي -ب 

 استخرج أربعة ألفاظ تشّكل حقاًل دالليًّا لمكر االستعمار.  .1
أعرب ما فوق خط إعراب مفردات، و ما بين قوسين إعراب  .2

 جمل. 
من خصائص الّلغة، مبدأ االقتصاد الّلغوّي. وّضح ومّثل من  .3

 الّنّص. 
 عن الّتجانس الفّنّي في الّنّص. وما الّذي أحدثو؟  اكشف .4
 صّمم مخّططًا ىيكليًّا مفّصاًل للّنّص. محّدًدا قرائنو الّلغويّة.  .5
ما الغرض البالغّي في قولو: "ىل تنتظر ىذه األّمة العدل من  .6

 فرنسا منارة العدل؟" ؟ 
. اذكر نوعها، ومبرزًا استخرج من الفقرة األّولى صورة بيانّية .7

 َمكمن بالغتها.

  :التقويم النقدي  -جـ
 ـ اذكر مدرسة الكاتب وخصائص أسلوبو

 
 

 

 البناء الفكري :
في حّق األّمة الجزائريّة، تجريده  الخناق االستعماريّ  مظاىر.1

من جميع حقوقو، منع صدور الّصحف النّاطقة بالحّق، وممارسة 
 ...االستبداد، اإلىانة، الّذل، الحرمان

رأس باستنجدت ف، لم تجد آذانًا صاغية، َلّما تأثّرت الجزائر .2
 .الفتنة
أنّها تمّثل ة، صحافة، حاكم، ، قانون، نّيابح: سالذكرداللة  .3

 .الّسّيادة واالعتراف
 
 
 

 
 

إذ لــم تظفــر منهــا بشــي  ليــداوي الجــروحّ ويســّلي الّنفــوس، وال 
رأت منها عناية ـ ولو مصطنعة ـ بهـذه القاـايا الخطيـرة، وال نهيًـا 
عــن تلــم المنكــرات الّتــي لتــلّط منهــا الّســما ّ واألرض...وأيســر 

للّتحقيــق العــادل، ولكــن  برلمانيــةة لجنــ (شـي  عليهــا لأن ترســل
شيًلا من ذلم لم يقع بل وقع في كّل حادثة ما يااُده ويعاكُسو، 
وىــو إعــالن الثّقــة بمــدبري المكائــد ومكافــأتهم عليهــا، واإلمــالُ  

  .لهـــــــــــــــــــم ليزيــــــــــــــــــــدوا طغيانًــــــــــــــــــــا وإثًمـــــــــــــــــــا
 ّالبشير االبراىيمي لبتصّرف -راالستعما -                                        

 .تصيح :تلطّ : العيب. الثّلب: شرح املفردات
 
 

 

 البناء الفكري-أ

 ما ىي مظاىر الخناق االستعمارّي في حّق األّمة الجزائريّة؟  .1
 َلّما تأثّرت الجزائر، ىل وجدت آذانًا صاغية؟ عّلل.  .2
 ما داللة ذكر: سالح، قانون، نّيابة، صحافة، حاكم؟  .3
عالٍن. َمن ىم صانعو َأشََّر موقف لجنة برلمانّية على إ .4

 الموقف؟ وما صيغة إعالنهم؟ 
للكاتب في حّق االستعمار، األّول منهما  انفي الّنّص موقف .5

 حقيقة ُمسّلم بها، والثّاني استهزا  بو. حّددىما 
 لخص مامون الّنّص وفق الّتقنية.  .6
 ما نمط الّنّص؟ َأشِّْر لو بخاصيتين من الّنّص. .7
 
 
 
 

 

 

 امتحان منوذجي لألقسام األدبية
 

 لشيخ البشري اإلبراهيميل النص
 

 

 
 النص:
يقــول االســتعمار لـــ وقولــو باطــل ـّ: لال حــّق ل ّمــة "...

الجزائريّـــــــــة فـــــــــي الحيـــــــــاةّ، ومـــــــــا قالهـــــــــا إالّ بعــــــــــد أن 
مــن ســالح الحمايــة، فــال قــانون يحميهــا،  فعلها...جّردىــا

وال نّيابــــة تنطــــق باســــمها، وال صــــحافة تــــدافع عنهــــا، وال 
حاكم منها يعطـف عليهـا. فَمـن الّـذي يحمـي عرضـها مـن 
ـــن الّـــذي يحمـــي مالهـــا مـــن الّســـلب، ويحمـــي  الثّلـــب، وَم
دينها من القلب، ويحمي جسمها من الّارب؟ ال شـي ، 

ّمــة العــدل مــن فرنســا وال بعــش شــي . ىــل تنتظــر ىــذه األ
ــى مّلــع االنتظــار، فعــادت  ــو حّت منــارة العــدل؟ لقــد انتظرت
إلى اليأس وارتفعع صيحاتها بـالّتظّلم إلـى فرنسـا حكومـة 

 .هـــا عنـــد ذلـــم مجيـــبل وبرلمانًـــا وشـــعًبا، فلـــم يســـتجبْ 
ـــي ل ـــد الّت ـــة وتتابعـــع المكائ ـــع المصـــائبّ بهـــذه األّم حّل

ا إلــى آخــر تــدبّرىا حكومتهــا االســتعماريّة، فرفعــع صــوته
 ملجأ حكم عليها القدر بااللتجا  إليو، وىو فرنسا
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 جملــــــــة ابتدائّيــــــــة ال محــــــــّل لهــــــــا مــــــــن اإلعــــــــراب حلّـــــــع المصــــــــائب:
ــــــــــــداوي الجــــــــــــروح  فــــــــــــي محــــــــــــّل جــــــــــــّر صــــــــــــفة : جملــــــــــــة فعليــــــــــــة ي

 مـن اإلعـراب صلة للموصول ال محّل لهـا: جملة فعلّية تلّط منو الّسما 
 .في محّل رفع خبر المبتدأ أيسرُ جملة مصدريّة  أن ترسل:

مـــن خصـــائص الّلغـــة، مبـــدأ االقتصـــاد الّلغـــوّي. الـــّروابط ومنهـــا "ىـــا" .3
  .العائــد علــى األّمــة الجزائريّــة، وىــو رابــط لفظــّي يفيــد تجّنــب الّتكــرار

توافـــــق  نـــــابع مـــــن الجمـــــل والعبـــــارات، الّتجـــــانس الفّنـــــّي فـــــي الـــــّنصّ .4
الفواصل"الّســـجع"ومنو: مـــن الّثلـــب،...من الّســـلب،...من القلـــب،... 
  .وقد أحدث جرًسا موسيقيًّا تطرب لو اآلذان وترتـاح مـع ذكـره القلـوب

: طبيعــــــــــة مقّدمــــــــــةمفّصــــــــــٍل للـــــــــّنّص:  ميم مخطّــــــــــط ىيكلـــــــــي  تصـــــــــ.5
حمايــة  خاتمــة:: ىاــم جميــع حقــوق األّمــة الجزائريّــة. عرضاالســتعمار.

 .ي حمايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعماراإلنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانّية ىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:"ىل تنتظــر ىــذه األّمـة العــدل مــن فرنســا الغــرض البالغــّي فـي قولــو .6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل؟"الّتعّجب واالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهزا   .من
: يحمـي جسـمها مـن الّاـرب. نوعهـا: في الفقرة األّولى صورة بيانّية .7

وتجسيد األّمـة فـي جسـد استعارة مكنية. َمكمن بالغتها: تشـخيص 
ــــــــــــــــــــى طريقــــــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــــــد. لســــــــــــــــــــّيد ومســــــــــــــــــــودُياــــــــــــــــــــرب عل  (عبي

 التقويم النقدي 
ـــة.   شـــكاًل::وخصـــائص أســـلوبومدرســـة الكاتـــب مدرســـة الّصـــنعة الّلفطّي

ــراث، المــزج بــين ألــوان البيــان  ــة الّلغــة، إحيــا  الّت ســهولة األســلوب، دّق
، (معالجة القاـــــايا لااللتـــــزا ماـــــمونًا:والبـــــديع، الفواصـــــل لالّســـــجعّ. 

الموضـوعّيةّ، معالجـة واقــع معـيق لصــدق موضـو  االسـتعمار لالوحــدة 
 ّالّتجربة

 
 
 

 

 

 

  
ــَر موقــف لجنــة برلمانّيــة علــى إعــالٍن. وصــانعو الموقــف عمالؤىــم.  .4 َأشَّ

 .صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيغة إعالنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تزيّيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف
ن للكاتــب فــي حــّق االســتعمار، األّول منهمــا حقيقــة افــي الــّنّص موقفــ .5

تعمارـ وقولـو باطـل ـ ، : يقول االس. أّما األّولُمسّلم بها، والثّاني استهزا  بو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلأّم  : فرنســــــــــــــــــــــــــــــــــــا من

: يقول االستعمار في الباطل ال حّق تلخيص مامون الّنّص وفق الّتقنية .6
ل ّمة الجزائريّة فـي الحيـاة بعـد مـا مـارس سياسـيتو القمعيّـة. فمـن يقـف إلـى 
جانب المستهَدفة، في حين غابع مبادئ االستعمار، وأثبـع الّتنـاقش بـين 
الّشــعار والواقـــع. واســـتمرت المكائــد تتـــربص باألّمـــة، فلجــأت إلـــى ممثلـــي 

  .اإلنصـــــــــــــــــــــاف، عفـــــــــــــــــــــًوا ممثلــــــــــــــــــــــي اإلجـــــــــــــــــــــرا 
. ومــن مّّشــراتو: الحجــل واألدلــة، ُحكًمــا علــى نمــط الــّنّص حجــاجيّ  .7

المســـتعِمر بـــالّظلم لقولـــو باطـــلّ والخّيانـــة لمنـــارة العـــدلّ. وُحكًمـــا علـــى 
ـــّم طـــرح المعـــاكس وتفنيـــدىا وإبطـــال المســـتعَمر بـــالحّق. برىنـــة القاـــية،  ث

ـــو. مســـيرة  ـــيخلص إلـــى بيـــان صـــّحة رأّي حججهـــا اعتمـــاًدا علـــى الّشـــواىد ل
ــــــــــــــــة   .القاــــــــــــــــية نحــــــــــــــــو الّنتــــــــــــــــائل الحتميــــــــــــــــة والمنطقّي

 البناء اللغوي :
أربعة ألفاظ تشّكل حقاًل دالليًّا لمكر االستعمار: باطل، المكائد،  .1

 .طغيانًا، إثًما
 :اإلعراب .2

 اسم موصول مبني على الّسكون في محّل رفع مبتدأ َمن:
 : بدل مجرور وعالمة جّره الكسرة الظّاىرة في آخرهاألّمة
: ظرف لما ماى من الّزمن بمعنى حين، مبني على الّسكون في محّل إذ

 نصب مفعول فيو
 : اسم موصول مبني على الّسكون في محّل رفع فاعلما

 لة اعتراضية ال محّل لها من اإلعراب: جموقولو باطل
 : جملة مقول القول في محّل في محّل نصب مفعول بوال حّق...الحياة

 
  

  :من إعداد األستاذ
 الحاجمصطفى بن         

 :للتواصل مع األستاذ
http://daifi.montadarabi.com/ 

  

 الرحيم هلل الرمحنبسم ا  
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بكالوريا جترييّب يف ماّدة  امتحان
 الّلغة العربّية وآدابوا 

 يمي  العب  ادأببي  جل

 النص للعيخ :   

 البشري اإلبراهيمي                     

                                  

 ثانوي  قابيري خالد بالسوقر


