
 

              
 
 
 
 
 

       
   ألكبديميت الجهىيت للخربيت والخكىيه      ا

               لجهت فبس بىلمبن                

االمتحان  الجهوي الموحد 
 (المترشحون األحرار)للبكالوريا 

 1/2 الصفحـة

 2012الدورت العاديث   هو شمك الةكالوريـــاالثاىيثالشىث  :الهشتوى 

 :الهـادت  
عـــــــمـــــــون 

 المغــــــــــــــــــــــــــث
 الهعاهـل هدت اإلىجاز

 

 2  س2 هشمك العمون الشرعيــث/ التعمين األصيـل شعةث   :(ت)الشعب
 

  الهـوضـــــــــــــــــــــــــــوع

 

 (ن 10 )الىحى والصرف: أوال

: الىض

، ذشىً زشوح عشت١ح أوثش 1932اٌرٟ ذأعغد فٟ ِصش عٕح " أتٌٍٛٛ"       وأد خّاعح 

ٚلذ لاِد اٌدّاعح عٍٝ . ِٕٙا ِصش٠ح، ز١ث واْ ٠ٕشش فٟ ِدٍرٙا اٌعذ٠ذ ِٓ اٌشعشاء اٌعشب

 اٌشِٚأغ١ح فٟ الحركتِدّٛعح ِٓ اٌّثادئ اٌرٟ ٌُ ذىٓ ذخشج عٍٝ األعظ اٌرٟ أسعرٙا 

إعالء دٚس اٌخ١اي، ٚذّد١ذ  األٌُ، ٚاالزرفاء تاٌعاغفح، ِٚسٛس٠ح اٌزاخ : ٚستا، ِٚٓ أتشص٘اأ

. ٚاٌطث١عح، ٚٔشذاْ اٌسش٠ح

ٌذٜ اٌشعشاء " سؤ٠ح اٌعاٌُ" ٚاألسواْ ٟ٘ اٌرٟ ذشىً  ِفَٙٛ         ٚال شه أْ ٘زٖ اٌّثادئ

اٌشِٚأغ١١ٓ اٌز٠ٓ سوضٚا دعٛذُٙ عٍٝ ثٕائ١ح اٌزاخ ٚاٌطث١عح، تاعرثاس أْ ٘زٖ اٌثٕائ١ح ٟ٘ 

.... اٌّسٛس اٌزٞ  داسخ  زٌٛٗ أعّاٌُٙ 

، ِٚٓ اٌطث١عٟ أْ ِفَٙٛ " أتٌٍٛٛ" ٌمذ شغٍد اٌزاخ ِىأح أعاع١ح فٟ شعش خّاعح       

ٌٚعً ٘زا ِا ١ّ٠ض اٌرٛخٗ اٌشِٚأغٟ تشىً .  ِفَٙٛ اٌزاخلذ ذدغذ ِٓ خالي" سؤ٠ح اٌعاٌُ"

 اٌذاخ١ٍح أزاع١غٙا  غ١ش ِٓ أش١اء اٌعاٌُ ِٛظٛعا ٌٙا حخخذلموّا أْ ٘زٖ اٌزاخ . عاَ

. واٌعاغفح ٚاألٌُ ٚاٌسش٠ح

     إْ فىشج اٌرٕالط ت١ٓ اٌّظٙش ٚاٌدٛ٘ش وأد األعاط اٌزٞ تٕٝ ع١ٍٗ اٌشِٚأغ١ْٛ 

أال ٠خذعٕا اٌّظٙش، تً ع١ٍٕا أْ ٔغرثطٓ خٛ٘ش - فٟ ٔظشُ٘ - سفعُٙ ٌٙزا اٌعاٌُ، ٌزا ٠دة 

األش١اء زرٝ ٔصً إٌٝ زم١مرٙا، ِٚٓ ٕ٘ا ٠دٟء االخرالف اٌم١ّٟ ت١ٓ اٌشاعش اٌشِٚأغٟ 

... ٚاٌعاٌُ 
 

.  ومب بعذهب بخصرف157: ص. 2009غشج . الىبدي األدبي الثقبفي بجذة – 70الجزء  - 18المجلذ - مجلت عالمبث في الىقذ : عبذ العزيز مىافي

  

:  اقرإ الىض وأجب عه األسئلت اآلحيت

 

 (1ْ ) .ِٕاعثا ٌٍٕص الرشذ عٕٛأا -1

 (1ْ) . زذد ِٓ خالي إٌص اٌّثادئ اٌرٟ لاِد ع١ٍٙاخّاعح أتٌٍٛٛ -2

 (3ْ ) .اٌفمشج اٌثا١ٔح ِٓ إٌص أمً إي ٚسلح ذسش٠شن، ٚاشىً تاٌشىً اٌراَ -3

 (2ْ ) .أعشب ِا ذسرٗ خػ فٟ إٌص إعشاتا ذاِا -4

 اعرخشج ِٓ إٌص أعٍٛب اعرثٕاء، ٚع١ٓ اٌّغرثٕٝ ٚاٌّغرثٕٝ ِٕٗ ٚاألداج  -5

 (2ْ).    ٚٔٛع االعرثٕاء
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 (1ْ) . اخشد ِٓ إٌص خّعا ٌٍمٍح ٚخّعا ٌٍىثشج، ٚت١ٓ ٚص١ّٔٙا -6

 
المترشحون  )االمتحان الجهوي الموحد للبكالوريا 

 2/2 (األحرار
 2012 العاديث: الدورت           هشمك العمون الشرعيث           / التعمين األصيل شعةث :  الشعةث الهوضوع الشىث الثاىيث هو شمك الةكالوريا:الهشتوى                  عمون المغث:الهادت   

 

 (ن10): البالغت والعروض:ثبويب

 

 (ن6): البالغت -1

، ثُ أٚظر ِا تٙا ِٓ (ِى١ٕح/ ذصش٠س١ح) أخش االعرعاسج ف١ّا ذسرٗ خػ، ٚت١ٓ ٔٛعٙا-أ  

  (2ْ)  . ذشش١ر أٚ ذدش٠ذ أٚ إغالق

 :  لاي اٌشاعش

   ِٟ ِٓ إَِّٕٔ ٠ اٌذِّ َٚ ١َْٔا  ْعُشٚفِ   َسأ٠َُْد                  َعأَْتِى١َه ٌٍِذُّ َّ ٌْ  تَْعَذَن ُشٍَِّد ٠ََذ ا

 

 (2ْ  ):ع١ٓ ٌفع اٌىٕا٠ح ف١ّا ٠أذٟ، ٚأٚظر اٌّشاد ِٕٗ ، ٚٔٛع اٌىٕا٠ح تاعرثاس اٌٛعائػ- ب

 :لاي اٌشاعش

 ًِ َٓ اْاتِ ِِ ُٓ أَْغٍَعُ أَْوثاداًا  الَ َْٔثِىٟ َعٍَٝ أََزذٍد                     فََْٕس َٚ  ٠ُْثَىٝ َع١ٍََْٕا 

 

 (2ْ   ):زًٍ اٌصٛسج اٌشعش٠ح ف١ّا ٠أذٟ، ٚت١ٓ ٔٛعٙا ٚٚظ١فرٙا - ج 

: لاي اٌشاعش

ْسَدجٍد   َٛ ْاٌَْثُذس فٟ َوثِِذ اٌََّغّاِء َو ت١ََْعاَء ذَْعسُه فٟ ِس٠َاِض تََْٕفَغِح                         َٚ

 

 (ن4): العروض -2

 

 (2ْ ) : عشف اٌّصطٍساخ اٌعشٚظ١ح ا٢ذ١ح - أ

. اٌرٛخ١ٗ– إٌفار – اٌخشٚج – اٌشدف           

 

 زذد لاف١ح اٌث١د ا٢ذٟ، ٚت١ٓ زشٚفٙا ٚٔٛعٙا تاعرثاسااغالق   - ب

 (2ْ)  : أٚ اٌرم١١ذ

ُٔٛتَا                  شَ  ع١ف اٌزُّ ا عٍٝ اٌعَّ ْٛ ذََدَّٕ َٚ َضا٠َا          َّ ٌْ ِّٞ ا ِٛ ٍْمَ  ٌََك إٌَّاُط ٌِ
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