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 4من  1صفحة 

✤ 

 

 :اآلتيين الموضوعين أحد يختار أن المترشح على
 األول الموضوع

 الّنّص:
 ي:إبراهيم خطاب الّزبيد اعر العراقيّ قال الشّ 

 

 رأنــــــــت الحســـــــاُم الّصـــــــــارم البـتّـــــــــا     تحّيــــــــــة   يــــا أّيهـــــــا الّشعـــــــــب األبـــــــــي   (1
 رالمـقــــــــــدام والمـغــــــــــــوا  يــــا أّيـهــــــــــا     ارجاؤنـــــ   أنـــــت  وأنــــــت فيـــــــك الخـلــــــود  (2
ــنـــــــىفّياضــــــــة ِبــــــَردى     ة( بثــورأبــى خســــف الّطغــــاةيا َمـْن ) (0  رإعـصـــــــا الضَّ
ــْلـــــــــــــُب ال تثـنـيـــــــــه إاّل الّنــــــــــار    رــــــواستع في ركابــــــك  فالعـروبــــــة  ِســــــــْر  (4   فـالص 
 فـــــــــــــّوار  وقـلُبــنــــــــا إلــيــــــــك  جئنـــــــــا     العظيــــــم فإّننـــــــا  الّشعـــــــبِســــــــْر أّيهــــــا  (5
 رال نستــكـيـــــــــــن ومـجــدنــــــــــا ينهــــــــــــا     ســننــــــــال صــرحــــــــك يــا فرنســــــا إّننــــــا (6
 رفحتفـــــــك األبــــــــرا فـــــي ســـاعـــدْيـــــــِك،      ــــــةــــــــــود ثقيلـــــــــــك والقيـــــــــــــــشـــأنــــــــــَن تريْ س (7
 رالغـــــــــــّدا  فــــــي ســاحنــــــا ال يــربـــــــــــح     إّننــــــــا  رذيلـــــــــةُ   يــــا  فــرنســــــــا   إيـــــــــــه (8
  ورجــالهـــــــّن بنـارنـــــا قــــــــــد خـــــــــــاروا     خوادًمــــــــا   لـلكـمـــــاة   ستـرْيــــــَن غـيـــــــــدكِ  (9

 رختـلـــــــوا الحـقــــــــوق فكـّبـلـــــــت أقـطـــــــا     فإّنــهــــــــــم   الغـــــادريــــــن  جــــــــزاء هـــــــذا  (10
 رسيـظــــــل  فــــــي ســـــــاح الوغــــــى إيثـــــــا    (يـليـــــــُن بكيـدهــــــمشعـــــب الجـــزائــــــر ال ) (11
 ركـــي يستكيـــن مـــــن الّلظــــــــى األحــــــــــرا      ــــــهـــوعـريَنـــ  حـتّــــــى ينـــــــــــال حقـوقـــــــــه (12

                                                       

 عثمان سعدي/ عر العراقيّ الجزائرية في الشّ الّثورة من كتاب  
  33 - 98ص: / الجزائر 5891 -3 ط:                                                                         

 

 .الّشجعان الكماة:،  الّظلم والعدوان الّضنى: :المعجم الّلغويّ 
      .نار الحرب الّلظى:، الحرب الوغى:                
 غدر وخان. ختل: ،الموت الّردى:                
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 4من  2صفحة 

✤ 

 األسئلة:
 نقاط( 53): البناء الفكريّ  -أّوال

 الّشاعر قصيدته؟ وما داللة ذلك؟ِبَم استهّل  (5
 الثة األولى؟على مخاَطِبه في األبيات الثّ الّصفات التي أضفاها الّشاعر ما  (9
 في البيتين الّرابع والخامس؟ حّث الّشاعر الّشعب الجزائريّ عالَم  (3
 البيت الّسادس؟ وبَم يتوّعده؟ ب فيالمخاطَ  َمن (4
 عّلل.؟ ما الغرض الّشعرّي اّلذي ينتمي إليه الّنّص  (1
 [.9إلى  6ُانثر األبيات ]من  (6

 

 نقاط( 36) :البناء الّلغويّ  -ثانيا
 .(األحرار ــ الّثائرون ــ المقدام ــ المغوار)أللفاظ اآلتية: لاللّي دّ الحقل ال سمِّ  (5
 .السابع في البيت " القيود ثقيلةعّين المسند والمسند إليه في قول الّشاعر: "  (9
 وا عراب جمل: مفردات،أعرب ما يأتي إعراب  (3

 الثالث. في البيت " الّضنى " -مفردات: إعراب  .أ
 الخامس.البيت صدر في  " الّشعب " -                           

 الثالث." في البيت  أبى خسف الّطغاة"  -   جمل:إعراب  .ب
 الحادي عشر." في البيت  يلين بكيدهم"  -                           

 :غة كل منهما؟ ِاشرحهما ووّضح سّر بالاآلتيتين البيانيتينالّصورتين ما نوع  (4
 (السادس)البيت  "مجدنا ينهار"ــ                           
 (الرابع)البيت  " العروبة في ركابك"ــ                           

 ا وسّم بحره.تقطيعا عروضيّ الّرابع قّطع البيت  (1
 

 نقاط( 34) :يم الّنقديّ ثالثا: الّتقي
اع فانبرى ينافح عن وطنه ويضــحي الســترجاإلنســان الجزائرّي  صــهرتإّن الّثورة الجزائرية ثورة عمالقة،        

 حياة تتغذى من القيم اإلنسانية السامية التي حملت لواءها الثورة الجزائرية.في األّمة  سيادته وانبعثت
الشعراء هم أ  ومدى تجاوب الشعر العربي معها واذكر ةقامت عليها الّثورة الجزائريّ  اّلتي القيمأهّم تناول  -    

 بأمجادها.الذين تغنوا 
 
 انتهى الموضوع األول
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 4من  0صفحة 

✤ 

 الثاني الموضوع
 النـص:

قال الشيخ البشير اإلبراهيمي:    
بحّق حين يكون أميَن القلم صادَق البيان ينُقُل إحساسه إلى قارئه في عمٍق وصدق، األديُب إّنما يكون أديبا "     

ُيْفِصُح ، والّلساُن الُمبيُن اّلذي يعرُض َخلَجاتها، و الّشُعوبفلَغُة األدب وحَدها هي الت رجماُن األميُن لعواطِف هذه 
دام صادقا في التَّعبيِر عن حاجاِت قارئيه، نابعا  عن آمالها وآالمها، واألديُب ال يعرُف اإلقليمّية وال الحدود، ما

عن بيئتهم، تتمّثُل فيه خصائُصها اإلنسانّية، وال تنكسُر أمواُجه عند ُخطوِط الوهم الجغرافي، أو ُرسوِم الحدِّ 
ِر، وينَساُب على وْ السياسي. إنَّه كالّنسيِم َيحِمُل العبيَر أينما ساَر، يْصعد في ِذروة الجبل وينثـــَاُل إلى ُعْمق الغَ 

  الوادي.صفحات 
يعرفون( ) إنَّه ينطلق أبًدا، وُيسعُد النَّاس بَشَذاه، وال يبالون من أيِّ روض نشر وال أّي سبيل عَبَر، ما داموا    

ين أو هازلين، ضاحكين أو  ون في تّياره فوران إحساسهم و َيرون فيه أنفَسهم جادِّ في ِعطره أشذاء روضِهْم و يحس 
ِجمين فنحن َنسعُد بالعمل األدبّي كما َنْحُسُد في أنفسنا من ارتبط به ارتباط المتمنِّي باألمل الُحلو، أو ارتباط اوَ 

 الحّي بواقعه سعيًدا أو أليما، أو ارتباط المرء بماضيِه وذكرياته.
ــــوًّا، أو ّور لنا أمال مرجــــــــــــمن أجل ذلك نهتز  له وُنحّس َدِبيَب اإلعجاِب في أعماقنا باألثر األدبّي الذي يص    

 جانبا من حاضرنا، أو صفحًة من ماضينا وأمجادنا وُمثلنا، ألنَّنا جزء من كلِّ ذلك، أو كّل ذلك جزء منـَــّا.
ـــه   تفاألدُب هو خالصُة الّتجارب اإلنسانّية والّثقافة البشرّية خالل األجيال وهو رباٌط ال َينفُك بين الّناطقين بلغ    

 والعارفين بلسانه... 
وقضّية القوميَّة العربيَّة تستمد  أقوى ُحججها من واقع األدب العربّي وُسلطانه، ووحدُة األّمة العربّية تتمّثُل في     

نَّما هي ميداُن عقٍل وفك  ،رٍ وحدة هذا األدب بصورة عمليَّة. وقضيَُّة القوميَّة العربّية ليست ميداَن سالٍح أو حرب، وا 
هها بخبرته وُيديُرها بحكمته، ويقوُدها بمواهبه ومعرفته إلى  واألديب في ميدان الفكر كالقائِد بين يدي المعركة يوجِّ

 النَّصر الُمبين...
ل ما يجب أن نحمَي منه األديَب واألدَب هو تلك العواصُف اّلتي تطفئُ َجْذَوَتُه وتمَسُخ نوَرهُ وَرْونقُه، وتمّسه      وأوَّ
ْعَلَكِة، فال بّد أن نبذ َعَوِز والُكْديةِ بال معتدَل الِحّس َرضيَّ  ه()يجعل َل لألديب من َرحاَبِة الحياة وُيْسِر العيِش ماوالصَّ

 النَّْفِس، صادَق التَّْعبِير، غيَر َضِجٍر بضيقة وُعْسِرِه..." 
جمع وتقديم نجله أحمد طالب اإلبراهيمي البشير اإلبراهيمي/آثار اإلمام محمد                                                     

959 - 955/ ص:  5881ط بيروت  طبع دار الغرب اإلسالمي.                                                          
 

 .َقبس، الجمرة الملتهبةجذوة:   ، يصعد ≠ينثال  المعجم اللغوي:
 .االستعطاءكدية:                 
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✤ 

 األسئلة:
 نقاط( 53البناء الفكري: ) -أوال
 انطالقا من الّنص استخرج شرطين أساسيين لإلبداع عند األديب. من هو األديب الحّق في نظر الكاتب؟ (5
 أشار اإلبراهيمي إلى ما ينبغي حماية األدب واألديب منه، وّضح ذلك. (9
 يدّل ذلك؟عالج الكاتب في نّصه قضّية أدبّية هاّمة، فيم تمّثلت؟ عالم  (3
 البشير اإلبراهيمي من أبرز علماء جمعّية العلماء المسلمين الجزائرّيين. فكيف تجده في هذا الّنص، أديبـــــــــــا  (4

 أم عالما؟ عالم يدّل ذلك؟ وّضح.
 للكاتب وجهة نظر في صلة األدب بموضوع القومّية. وّضحها، مبرزا رأـيك فيما ذهب إليه. (1
 التقنّية. لّخص مضمون الّنص مراعيا (6
 

 نقاط( 36البناء اللغوي: ) -ثانيا
 استخرج من الّنص أربعة ألفاظ تنتمي إلى حقل األدب. (5
        .لشعوب"اهي الترجمان األمين لعواطف هذه " في قوله)الّشعوب( أعرب الكلمتين التاليتين إعراب مفردات:  (9

            ." الواديوينساب على صفحات " قوله: فيو)الوادي(     
     ."ء روضهمفي عطره أشذايعرفون الواردة في قوله "ما داموا  )يعرفون(وأعرب اآلتي إعراب جمل: 

 .".معتدل الحس . يجعلهوُيسر العيش ما "الواردة في قوله:  )يجعله(و
 ما األسلوب الّسائد في الّنص؟ عّلل، ومّثل لذلك بمثالين. (3
به يوّجهها بخبرته ويديرها بحكمته، ويقودها بمواه" في قول الكاتب: )إلى" و"  الباءحّدد معنى حرفي الجــــّر"  (4

 (.ومعرفته إلى الّنصر الُمبين
            ين اآلتيين:                                                ا، وبّين قيمتيهما الجمالّية في كّل من الّتعبير محّدد نوعيهو  اشرح الصورتين البيانيتين الّتاليتين (1

  )... فلغة األدب وحدها هي الّترجمان األمين...( .أ
  )... إّنه كالّنسيم يحمل العبير أينما سار ...( .ب

 

 نقاط(  34الّتقييم النقدّي: ) -ثالثا
 من رّواد المقال المرموقين في الجزائر في العصر الحديث. يعتبر محّمد البشير اإلبراهيمي    

 ينتمي؟ عّلل.  فنّيةمدرسة  إلى أيّ  -
 اذكر مراحل تطّور فّن المقال وأهّم خصائص كّل مرحلة. -
 مرحلة ينتسب اإلبراهيمي؟ إلى أيّ  -

  انتهى الموضوع الثاني                   


