
االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا 
( 2012يوليوز  : الدورة االستدراكية  )

 ـ الموضوع  ـ
 

  خاص بالمترشحين األحرار  

مدة اإلنجاز  المعامـــلالمـــادة الشعـب أو المسالـك المستـوى 

2 
من سلك البكالوريا 

/ العلوم الرياضية / العلوم التجريبية 
/ علوم االقتصاد والتدبير 

العلوم / العلوم والتكنولوجيات الكهربائية 
الفنون التطبيقية / والتكنولوجيات الميكانيكية 

 2اللغة العربية 
ساعتان 

2 
 

أيها اإلنسان  
                                               النص - 1      

يا أيها اإلًساى  
ًحي أهام صفحـح جذيذج  

في دفتز األحشاى 
في عالنٍ  

الصذقُ فيه يسكي األشجار  
واألشياءَ والجذراى  

لكٌه ال يعزف اإلًساى  
يا أيها الوصلىب فىق الثاب  

هل تعزف العذاب؟  
وكيف يتسالظ كل الحة في التزاب  
حيي يوىخ حسزج في دهٌا الحٌاى؟  

يا أيها اإلًساى 
ًحي ًوىخ في الصثاح هزج  

وفي الوساء هزج  
ألًٌا ًثحث عي أهاى  

ألًٌا ًثحث عي أسطىرج الىفاء  
فٌكسز الجذار في طزيمٌا 
ًعاًك الىفاء في خيالٌا  

لكٌه يصفعٌا تالحجز الصىاى 
يخذلٌا جويع أصذلائٌا  

ضيْعَحَ اإلًساى   ا وَ
هذا أًا يا أيها اإلًساى  
 هعذبٌ للثي على أحثتي

هي سالف األسهاى  
أحثهن  

لكٌهن تالحمذ يضحكىى  
والشيفِ يضحكىى هعلمىى هكذا تيي حذود العمل والجٌىى  

يوارسىى الحة كالعادج في حياتهن  
كالتثغ، كالذخاى  

تغزق في ضويزهن سفيٌح الحٌاى  
يا أيها اإلًساى 

ًحي ًعيش عالوا هشيف اإلحساص 
فىق وجه الصفحح الجذيذج   و

هي دفتز األحشاى  
ًكتة هذا الشيف والتشويز  

وجُزْهٌا الكثيز  

(  تتصزف)تيزوخ- 1970 أتزيل 1،طالثحزيي-الشزكح العزتيح للىكاالخ و التىسيع. ديىاى الثشارج الٌص للشاعز لاسن حذاد ،                 
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 الصفحة

 

2 
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 المملكة المغربية
 وزارة التربية الىطنية 

 

 األكاديمية الجهىية للتربية والتكىيه

تافياللت- جهة مكناس  
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 .                                اقرإ النص بتمعن ، ثم أجب عن األسئلة اآلتية 
 األسئلـــــــــــــــة - 2    
 

       (10)مكون النصوص - أوال       

 تتضمن قرائٌة صغ فرضٌة  ثم     شكل النص والعنوان والسطرٌن األخٌرٌن  انطلق من مؤشراِت    -1

  ن1 .....................................................................................وموضوعه  نوعٌة  النص   

. ٌبحث الشاعر عن قٌم افتقدها اإلنسان ،  وهً مصدر معاناته  -2

  ن2 .......................................................حدد قٌمتٌن أساستٌن وبٌن أثرهما فً نفسٌته  -

. فً النص حقالن داللٌان ، أحدهما دال على انكسار ذات الشاعر والثانً دال على فعل اآلخر   (أ -3

 . اجرد أربعة ألفاظ لكل حقل ، ثم بٌن العالقة بٌنهما  -

 .ضمير الغائة الداليه على الجماعت  المتكلم ور  استعمل الشاعر في الىض ضمي  (ب

 . فً النصللضمٌرٌن  المكثف رحضوالاستخرج من النص ثالثة أمثلة لكل نوع ،  ثم فسر داللة  -

 : تتضمن األسطر اآلتٌة صورة شعرٌة  ( ج

  فً عالمٍم 

  الصدق فٌه ٌسكن األشجار 

  واألشٌاء والجدران 

  لكنه ال ٌعرف اإلنسان 

  ن4 ..........................................................................حللها مبٌنا وظٌفتها الفنٌة  -

من القٌم السلبٌة   الشاعر    صغ فقرة متماسكة تركب فٌها ما توصلت إلٌه فً تحلٌلك ، وناقش  موقف  -4

  ن3 ....... ........................................................         وما سببته مه معاواة لإلوسان ، مبديا رأيك الخاص

 (ن4) اللغة  علوممكون – ثانيا       

. ، ثم ركب كال من الضد والمرادف فً جملة دالة " سالف " وبمرادف " ٌخذلنا " اٌت بضد  (1

.  ثم زنها مع الشكل التام،" تغرق " ،" معذب"،" المصلوب" ، "جدٌدة "حدد نوع المشتقات التالٌة    (2

  ن4........................................................................حدد القافٌة والروي فً السطر األول (3

(  06  )     ثالثا ـ مكون درس التعبير واإلنشاء     

 عن دور  فً مضمونهاكتب مشهدا مسرحٌا  بٌن طرفٌن ، تدافع .                ٌعكس النص  صراعا بٌن القٌم 

  ن6...................         الصدق والوفاء  فً حٌاة اإلنسان ، مستفٌدا  مما درسته فً مهارة كتابة مشهد مسرحً 
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