
 
 

ميقراطیة الشعبیة  ریة ا   امجلهوریة اجلزا
ریة الرتبیة لوالیة البورة                                                    مسمل  بداوي و تانوی             مد

ان شهادة الباكلور ة                       ام   2016اي : م دورة                                التجری
بیة الشعبة :     لغات أج

بار يف مادة :  لغة العربیة وآداهبا                                             املدة : اخ ات ونصف 03ا   سا

د املوضوعیني التالیني   : ىل املرتحش أن خيتار أ
  املوضوع األول 

  النص :
 ) أيب أ یوسف(

  أيب ، إّن إخويت ال حيّبونين،
هنم  أيب ریدونين ب  ال 

مِ  حلىص وال ّيل ورمونين  َعتُدون   ی
 ریدونين أن أموت ليك ميدحوين

ك دوين ب ب  ومه أوصدوا 
 ومه طردوين من احلقلِ 

  أيب عنيبمه ّمسموا 
 لعيب  أيب ومه حّطموا

ّسُمي)ني   والعب شعري (مّر ال
  

لیك روا  ّيل و روا   ، اروا و
 مفاذا صنعُت هلم  أيب؟

ىل كتفي    الفراشات حّطت 
يل الّسنابلُ   ، ومالت 

ىل راحيت  والّطري   حّطت 
 مفاذا فعلُت أ  أيب؟

؟  وملاذا أ
،ً ين یوسفا  أنت ّمسی

ئب وُمهُو ّ   أوقعوين يف اجلب،واّهتموا ا

ئب أرمح من إخويت ّ   أ.... وا
د عندما قلُت  ىل أ یُت       إّين رأیت  : أبيت هل ج

وبا، د عرش    ر والّشمس والقم أ
هتم يل  نرأ د   ؟سا

ش                                                                                                      محمود درو
  
  
  

  4من  1صفحة 

Toufiq Hounat 



  

  األسئ : 

ــــــاء الفكـــــري :    نقاط 10أوال : الب

دث الّشاعر؟ -1  ومل هذا التوظیف؟ بلسان من یت
بة أمل الّشاعر واحضة يف القصیدة -2 ا . خ  . ارش
3- ّ ىل رأس شعراء األرض احملت كون  ش أن  ّد  . حّق حملمود درو  هذا من النّصّدد ما یؤك
دة الّشاعر. -4 سمي الظاهرة استخرج من القصیدة ما یظهر عق  ؟ ویف 
5-  ّ ّ  الغالب يفمط ما الن ر مؤرشن من مؤرشاته الن  ص ؟ اذ
ّ  لقصیدةص مضمون اخلّ  -6 یة الت    لخیصحمرتما تق

  

لغــــ ـــــاء ا   نقاط 06ــوي : نیا : الب

 . وما بني قوسني إعراب مجل أعرب ما حتته خط إعرا مفّصال، -1
 مر وبّني نوع مهزته وحركهتا مع التعلیل إىل فعل األ "صنعت" ايضحول الفعل امل -2
ر نوعها و بّني ّرس بالغهتا . يف قول الّشاعر -3 ىل كتفي" صورة بیانیة . اذ  : " و الّطري حّطـت 
ّساق النّيص -4  . استخرج مظهرن ساهام يف 

القة الّس  -5  ري من القصیدةطر ما  لّسطر األ   ؟  األّول 
  

  نقاط  04ـدي " التقـــومي  النقــــ لثا :
ة املضمون والشّ  اعرفت القصیدة العربیة جتدید ح ّ هذا مايه مظاهر . لك من    .دید الت

  

  

  

  

ة    4من  2صف



  

  املوضوع الثاين 

  النص :

ا اإلرادة أوّ  إصالح ميكن أيّ  ال        ّ قّي إّال إذا رب ُ ل رّيب إرادتنا ال،ُ یف  رید أن یتعّمل رـوب  ولكن  ؟ انظر إىل من 
ة را ّ ستطیع ضبطها(ل األمر فإّن الّشخص أوّ   ا لهيا، )ال  ميـني ومـّرة ذات فهو یتأرحج مـ وال حيسن الّسري  ّرة ذات ا
سار ريا وبعد  ، كثريا ما یبدأ ّمث یقع و  ال ـةوأ را ّ ستقمي يف یـده ا ید  نا ویعـدو هبـا  ، د  وسـري هبـا سـريا حسـ

ب يف الّسري هبالیأيت ویتجنّب األخطاء حّىت  اج دث ، أل ّ  مفاذا  ـة يه ا را ّ ـة مل تتغـّري ويه دامئـا مطیعـة ؟ ا را
ي  ، اضعة هبا )تغّري (ولكن ا ّ  هو را ب ا ید أوّ . وكام حيتاج را د  ة إىل  ستقمي  الّسري كذ ل را أمره حّىت 

ربیة اإلرادة حيتاج املرء أوّ  دٍ الّشأن يف  بري  رس و  وتصمٍمي  وقّوةٍ  ل األمر إىل  سري األمور بعد ذ يف  سهو من  ّمث 
د ملحوٍظ  اء يف احلدیث ري  ّ  وبعدما یصرب :"إنّام الصرب عند الّصدمة األوىل". و  ىل الشـّ ا ریـده ي املرء 

ادة یأيت  رّيب و  ه إرادته یصبح  بري. به منف   ري عناء 

بان ویضعف إرادهتم هو اإلغراء  إیقاظ العقل وقّوة اإلرادة  هنفَس  الّشاُب  دَ و فال بّد أن یعَ  ، إّن أكرث ما یفسد الّش
لواجب لیقاوم هذا اوالشّ  ّوم يف الّرسر مع جمـ إلغراءعور  ىل الن ل ذ من است ـد معـ م سـمل  ، مو فإنّـه إذا اس

تطاع بـذ أن یقـاوم اإلغـراء  ـه وعیـه ملبـارشة معـ اسـ ّ ّوم وامخلول ضعفت إرادته ولكن إذا أشعر نفسـه بواجهبـا ونب لن
ها ویبارش العمل ، ّ ـه إىل  ، وهكذا الّشأن يف أمور احلیاة لك مت إرادته ومل ین ة واإلغراء مخل عق و لّرا سمل  إذا اس

ىل العمـل اجلـاّد أمـام ما جي ّاس إمنا اكن ّرس عظمهتم يف قّوة إرادهتم ومترهنا  ب أن یعمل إّال بعد فوات األوان وعظامء الن
  عاب احلادة.الّص 

اح         ال فرتبیة اإلرادة وقّوهتا وتعویدها مقاومة اإلغراء ّرس الن ىل ّلك  ستقامة وحصن حصـني مـن  ، و وّرس 
ه وأمكن حسن توجهيه ومن فقد إرادته فال أمل مطلقا يف تقوميه إّال أن یبدأ مـن ومن رّىب  الّزل ، إرادته أمكن إصال

اء ّ شفى من ا ىل العالج املّر حّىت  عاجل نفسه كام یعاجل املریض ویصرب    . دید ف

  الشیخ العالمة محمد اخلرض حسني                                                                                             
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  األسئ : 

ــــــاء الفكـــــري :    نقاط 10أوال : الب

ي تناو الاكتب ؟) 1    ؟ ویف یتحقق ما املوضوع ا

ريب إرادتنا طرح الاكتب سؤ :) 2 ابته یف  عتك ؟ مفاذا اكنت إ ؟ وحض. ؟ وهل أق  

ب إفساد الشبابملاذا اعترب ) 3 ي وصفه الاكتب أّن اإلغراء س واء ا ؟ ؟ وما ا  

اهتم حسب الاكتب  مايه) 4 ؟ رشوط جناح الشباب يف ح  

ّ خلّ ) 5 یة املدروسةص حمرتما التّ ص حمتوى الن . ق  

6 ( ّ . ص مربزا مؤرشن دد منط الن  

7 ( ّ متي الن ی   وما يه أمه خصائصه ؟ ص ؟إىل أّي فّن نرثي 

لغــــــوي :  نیا : ـــــاء ا   نقاط 06الب

ّ التّ  ) 1 ل  ص ،كرار مزية أسلوبیة يف هذا الن   .  دورهوبّني  . م

.ا رس بالغهتا موّحض  "مت إرادته":  يف قو ورة البیانیةبني نوع الّص ) 2  

3 ( ّ دّ أعرب ما حتته خط يف الن   . اإلعرايب ملا بني قوسني د احمللّ ص و
ّوم وامخلول ضعفت إرادته يف قو : " "إذا"د معىن دّ ) 4 لن سمل    " فإنّه إذا اس
ام النص دّ ) 5 س   د األدوات اليت سامهت يف ا
  

  نقاط  04ـدي " التقـــومي  النقــــ لثا :
 ّ لت ّ متزيت املقا احلدیثة  ّ ص من الّص ل ل اتقها هدفا  فظیة واهمتت جبالء الفكرة ونعة ا ىل  رسالیا  وضوح العبارة ومحلت 

شواهد مقت بدراسهتاإام  هذا القول مدعّ وّحض    . ابتك 
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شعبة لغات يف اللغة العربية 1026عناصر اإلجابة لبكالوراي التجريبية  العالمة  
األولادلوضوع   زلاور ادلوضوع 

 رلّزأة اجملموع
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0,75×1  
 

0,5×3  
 
 
01 

يتحدث الشاعر بلسان سيدان يوسف عليه السالم وسبب هذا التوظيف هو تشابه ادلصائب اليت  -2
 حلت بيوسف والشاعر .

يتضح من خالل النص خيبة أمل الشاعر وذلك دلا حيصل له من زلن ومصائب سواء من احملتل أو  -1
 خ بالد  .اخوته العرب الذين خانوا العهد بعدم صيانة أخيهم من الضياع ويقصد ابأل

 ديكن للمًتشح أن يشرح بطريقة أخرى تناسب معٌت القصيدة .
 يعترب زلمود درويش رائد شعراء األرض احملتلة ألنه  : -3
 تعيش االحتالل حىت وقت وفاته ما زلتمن أرض    
 . فلسطُتمهتم كثَتا ابلقضااي الوطنية وخاصة قضية    
 احلق ادلشروع يف االستقالل واحلرية دفاعه ادلستمر  عن   
 توظيفه للرموز التارخيية اليت تذكر أبرلاد ادلاضي   

 ديكن للمًتشح ذكر أسباب أخرى ويكتفي بذكر أربعة أسباب .
عقيدة الشاعر اسالمية ومايدل على ذلك توظيفه قصة سيدينا يوسف يف قصيدة حيث وظف  -4

وتسمى هذ  الظاهرة يف النقد االديب السطرين األخَتين عبارات من القرآن الكرمي وهذا يظهر يف 
 ابالقتباس .

 النمط الغالب على النص هو سردي ومن خصائصه االفعال ادلاضية مثل غاروا واثروا صنعت .. -5
 استعمال اجلمل اخلربية مثل إن اخويت .. يريدونٍت أن أموت ..  

 ديكن ذكر خصائص أخرى موجودة يف النص .
 تقنية التلخيص ، سالمة اللغة : مراعاة حجم النص ، احًتامالتلخيص  -6

 
 
 

 البناء الفكري
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0,5×1  

 

0,5×1  

 

0,15×4  

0,5×3  

 
02 

0,5 

 

اإلعراب  -2  
مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة ادلقدرة منع من ظهورها اشتغال واحملل ابحلركة ادلناسبة  عنيب :

 وهو مضاف والياء ضمَت متصل مبٍت على السكون يف زلل جر مصاف إليه.
 ساجدين : حال منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مجع مذكر سامل .

 زلل اجلمل : 
زلل ذلا من االعراب . أان يوسف اي أيب : مجلة ابتدائية ال  

 مر النسيم : مجلة فعلية يف كمحل جر مضاف إليه .
التحويل : -1  

 صنعت ــــ يصنع ـــ ِاصنع  ، نوع مهزته وصل وحركتها الكسر الن عُت الفعل مفتوحة .
الصورة البيانية :  -3  

ط عليه فحذف ادل شبه وترط قرينة الطَت حطت على راحيت : استعارة مكنية حيث شبه الراحة بشيء حيح
 تدل عليه وهي الفعل حط بالغتها توضيح ادلعٌت وتصوير ادلعنوي يف احملسوس .

..مظاهران سامها   يف االتساق النصي : حرف اجلر والعطف والضمائر ادلتصلة وادلنفصلة  -4  
 يكتفي ادلًتشح بذرك مظهرين .

السطر االخَت مكمل للسطر االول .العالقة بُت السطر األول والسطر األخَت هي عالقة تكاملة ف -5  
  
 
 

 
 
 
 
 
 

البناء اللغوي 
 والفٍت
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0,5×4  
 
0,5×4  

 ماهي مظاهر التجديد يف القصيدة العربية من حيث ادلضمون والشكل 
من حيث ادلضمون :النزعة الرومانسية وتتجلى يف توظيف الطبيعة ، توظيف الرموز والشخصيات 

 واألعالم ، الصورة ة الشعرية االخاذة ، االلتزام ابلقضااي الوطنية النزعة التأملية الفكرية العقلية التحليلة  
ماد نظام االسطر اللغة من حيث الشكل : اخلروج عن قيد الوزن والقافية ، الوحدة العضوية ، اعت

 ادلوحية.
 

 التقومي النقدي
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 املوضوع الثاين

حماور 
 جمّزأة اجملموع املوضوع
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0,5×1  
0,5×3  

 
0,5×1  

 
 

0,5×3  
01,5 

0,5×3  
 

0,5×1  

 ويتحقق ذلك ابلعمل واملثابرة .. املوضوع الذي تطرق إليو الكاتب ىو دور اإلرادة يف حياتنا ، -2
دتثلت إجابتو يف امثال ركوب الدراجة فتعلم ركوهبا يتطلب عمل وجهد وال يكون ذلك إال غذا كان  -1

 للشخص ارادة قوية ، وقد كانت اجابتو مقنعة الن تعلم شيء ما يكون ابلعمل واملثابرة واالرادة القوية .
باب النو يساىم يف صعف االرادة ، والدواء الذي وصفو ىو اعترب الكاتب االغراء سبب فساد الش -3

 الشاعور ابملسؤولية والواجب ..
 شروط جناح الشباب يف حياهتم ىي : -4

 امتالك االرادة  ، الشعور ابلواجب ، مقاومة االغراءات .
 التلخيص : احًتام حجم النص ، احًتام تقنية التلخيص ، سالمة اللغة . -5
على النص ىو التفسَتي حجاجي  ومن خصائصو توظيف ادوات التفسَت، استخدام  النمط الغاابب -6

 أساليب التوكيد ..
ينتمي النص إىل فن املقال االجتماعي ومن خصائصو : االعتماد علة منهجية املقال مقدمة عرض خادتة  -7

 ، وحدة املوضوع ، بساطة اللغة ن تسلسل االفكار 
 يكتفي املًتشح بذكر خاصيتُت 
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0,5×1  
 
0,5×3  
 
 

0,5 
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0,5 
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02 

 

تكررت يف النص ألفاظ منها االرادة االغراء .. ودور ىذا التكرار ىو التاكيد على ما جاء يف النص  -2
 واملسامهة يف انسجام النص .

: انمت إرادتو : استعارة مكنية حيث شبو االرادة ابلكائن الذي ينام فحذف املشبو وترط  الصور البياينة -1
 قرينة تدل عليو وىي الفعل انم بالغتها تقوية املعٌت و تشخيص املعنوي يف احملسوس .

االعراب : -3  
اعل ضمَت مستًت يريب : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفع الضمة املقدرة على الياء منع من ظهورىا الثقل والف

 تقديره ىو .
 االغراء : بدل منصوب وعالمة الفتحة الظاىرة على آخره .

 حمل اجلمل : 
 ال يستطيع : مجلة فعلية يف حمل رفع خرب إن 

 تغَت : محلة صلة املوصول ال حمل هلا من االعراب 
املعٌت الذي تفيده إذا ىو الظرفية الشرطية . -4  
جام النص ىي : حرف اجلر والعطف أدوات الشرط االمساء املوصولة األدوات اليت سامهت يف انس -5

 الضمائر ...

 
 
 
 
 
 

البناء اللغوي 
 والفٍت

 
04 

 
 

02×4  

 يعترب ختلصت املقالة من الصنعة اللفظية اليت كانت تعتمد على توظيف احملسنات البديعية بكثرة كاجلناس والسجع مثال حيث
الت موجو اىل عامة الناس فإذا اىذا تطورا يف ىذا الفن الذي مل يعد يهتم ابلتنميق اللفظي بل صار يهتم ابملعٌت اكثر ذلك ان املق

توفرت على ىذا التنميق يصعب فهم مضموهنا وابلتايل حاول األدابء أن يتفننوا يف ىذا الفن وحاولوا التخلص من ىذا التنميق 
الواضحة وذلك بعبارات واضحة وبسيطة واالىتمام ابملواضيع اليت هتم اجملتمع وذلك حىت يتسٌت للقارئ فهم والًتكيز على الفكرة 

املوضوع فقد اصبح للمقال دور مهم يف اجملتمع من خالل املواضيع اهلادفة اليت تعاجلها واليت حتمل يف طياهتا ىدفا ساميا يتمثل 
يان وجند أمثلة كثَتة ألصحاب املقال الذين سخروا مقاالهتم للتعليم والتثقيف ومن يف التثقيف والتعليم والتسلية يف بعض االح

االستشهاد حسب النص الذي بينهم البشَت االبراىيمي وطو حسُت وتوفيق احلكيم وغَتىم من الذين أفادوا االدب مبقاالهتم .
.يكون بُت يديك وذلك ابنتقاء العبارات اليت تتناسب مع ما قلتو يف حتليلك  

التقومي 
 النقدي
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