
 

 

امتحانات نيل شهادة 
 البكالوريا 

 االمتحان الجهوي الموحد

 المسلك: الشعبة أو
جميع المسالك العلمية 

 والتقنية

 
 اللغة العربيةالمادة:        

 

  

1 

2 

 (2018العادية )يونيو الــــــــدورة: 

 لورياااألولى بك المستـــــوى:
 ساعتــان مدة اإلنجـاز:
 02 :المعامـــــــل

 

 الموضوع
 

 النــص:
 فكر بغيرك

 فِكِّْر بغيركَ  وأَنَت تُِعدُّ فطورك  

  [ال تَْنَس قُوَت الحمامْ ]                  

 

  وأَنَت تخوُض حروبَك، فِكِّر بغيركَ 

 [ال تَْنَس َمْن يطلبون السالمْ ]                  

 

 فاتورةَ الماء، فِكِّر بغيركَ  سددتُ وأَنَت 

 [َمْن يرَضعُون الغمامْ ]                 

 

 َك، فِكِّْر بغيركَ تِ وأَنَت تعودُ إلى البيت، بيْ 

 [شعب الخيامْ  ال تنسَ ]                 

 

 وأَنت تنام وتُحصي الكواكَب، فِكِّْر بغيركَ 

ةَ َمْن لم يجد حيِّزاً للمنام]                   [ثَمَّ

 

ُر نفسك باالستعارات، فِكِّْر بغيركَ   وأَنَت تحِرِّ

 [َمْن فَقَدُوا َحقَّهم في الكالمْ ]                 

 

 وأَنَت تفِكِّر باآلخرين البعيدين، فِكِّْر بنفسك

 [قُْل: ليتني شمعةٌ في الظالمْ ]                 

 ، رياض الريس للكتب والنشر،"كزهر اللوز أو أبعد"محمود درويش، 

 16-15، ص، ص: 2005الطبعة الثانية 

 



 

 
 

 
نيل شهادة امتحانات 

 البكالوريا 
 االمتحان الجهوي الموحد

 
 الشعبة أو المسلك:

 جميع الشعب العلمية والتقنية

 
 المادة : اللغة العربية

 

 

2 
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 (2018العادية )يونيو الــــــــدورة :  

 بكالوريا المستـــــوى : األولى
 مدة اإلنجـاز : ساعتان

 2 المعامـــــــل :

 

                                     األسئلــــة:  

 ) جميع اإلجابات تنقل إلى ورقة التحرير(
 ن ( 10أوال: مكون النصوص ) 

 

 ن 1.........................................أبرز العالقة القائمة بين العنوان والسطرين األخيرين في القصيدة......... -1

 ن 1.....................................................................صغ مضمون النص في فكرة عامة............   -2

 ن 1..............." مقُْل: ليتني شمعةٌ في الظال /وأَنَت تفِكِّر باآلخرين البعيدين، فِكِّْر بنفسك " :الشاعراشرح قول    -3

 ضمنعليها بألفاظ مناسبة  المسلوبة، استدل هيمن على النص حقل معجمي يتصل بمجموعة من الحقوقي  -4

          ن 2........................................................................قله إلى ورقة التحرير...الجدول اآلتي بعد ن 

أو عبارة واحدة( )لفظة ظ الدالة عليهاااأللف ةالمسلوب الحقوق   

الحق في العيش الكريم -   

المالحق في األمن والس -  

الحق في االنتماء للوطن -  

الحق في حرية التعبير عن الرأي -  

 ن 1................................................................  ؟بماذا تفسر تكرار عبارة " فكر بغيرك" في النص -5

 ن 1..........................................داللة الصورة الواردة في السطرين الحادي عشر والثاني عشر...... بين -6

 ن 3........................................موقف الشاعر ..ركب في فقرة موجزة نتائج تحليلك للنص مبديا رأيك في  -7

 ن ( 4ثانيا: مكون علوم اللغة ) 

فادأو المعنى المست وحدد نوعية القوة اإلنجازية، ،سلوب األمر، وخخر ألسلوب النهياستخرج من النص مثاال أل – 1    

ن  2......................................................................من سياق الكالم لكل أسلوب على حدة........          

 ن 2....... كل واحد منهما في جملة مفيدة هما، ثم وظفإلي بوانس إيت باسم مقصور، واسم مختوم بتاء التأنيث – 2  

 ن (  6مكون التعبير واإلنشاء ) ثالثا: 

  :شاعريقول ال      

  َت تخوُض حروبَك، فِكِّر بغيركَ وأَن           

 [ال تَْنَس َمْن يطلبون السالمْ ]                            

 رة مها" ما اكتسبته من خطوات وتقنيات في ، مستثمرامضمون البيتينتوسع فيه في حدود عشرة أسطر،  نصااكتب     

 . "توسيع فكرة

 
 

 


