
 

ميقراطیة الشعبیة  ریة ا   امجلهوریة اجلزا
ریة الرتبیة لوالیة البورة                                                 رج أخریص                     مد   نویة بداوي محمد 

ة                                                       ان شهادة الباكلور التجری   2017دورة: ماي                    ام
  سفة ل آداب وف الشعبة : 

بار يف مادة :  لغة العربیة وآداهبا                                           اخ   سا  04املدة :                                 ا
ني التالیني : د املوضو   ىل املرتحش أن خيتار أ

  :املوضوع األول 

  قال البوصريي رمحه اهللا  النص:
ــالَم إِىلَ -1 ــا الظَّ يأَح ــن ةَ مــن س ــت ظَلَم  

  أنْ اشــتكَت قَــدماه الضــر مــن ورمِ      

    
2- ــن م ــم ــالُ الش باجل ــه تداورــبٍ و ذَه  

  عــن نفِْســه فَأَراهــا أَيمــا شــممِ       

    
3-    هتورــر ــا ض يهف هــد هز تــد   وأَكَّ

ــمِ       صالع ــى ــدو عل عةَ الَ تورــر إِنَّ الض  

    
4-     ـنةُ مورـرا ضينو إِىلَ الـدعـدت فكَيو  

ــدمِ     الع ــن ا مينــد ــرجِ ال خت ــم ــوالَه لَ   لَ

    
ـ   -5 ــ الثَّقَلَينِ وينــو ــيد الكَ س ــد محم  

  ـنِ وِالفَـرِيقَينِ مـن عـربٍ ومـن عجـمِ        

    
6-    ــد ــالَ أَح ــاهي فَ الن ــر ــا اآلم نبِين  

ــمِ      ــه والَ نعـ ــولِ الَ منـ ــر يفِ قَـ   أَبـ

    
7- هتــفَاع ــى ش جرــذِّي ت ــب ال ــو احلَبِي ه  

ــتحمِ       ــوالِ مقْ اَأله ــن لٍ مــو ــلِّ ه   لكُ

    
8- ــه ــكُونَ بِـ ــا إِىلَ اِهللا فَالْمستمِسـ   دعـ

  مستمِســكُونَ بِحبـــلٍ غَيـــرِ منفَصـــمِ    

    
ــقٍ   -9 ــقٍ ويفِ خلُ ــيني يفِ خلْ ــاق النبِ   فَ

ــرمِ     ــمٍ والَ كَـ ــدانوه يفِ علْـ ــم يـ   ولَـ

    
10-  سمــت ــولِ اِهللا ملْ سر ــن م ــم كُلُّهو  

ــديمِ    ــن ال ــفًا م شر ــرِ أَو حالب ــن ــا م   غَرفً

    
ــولِ اِهللا  -11 ســلَ ر ــإِنَّ فَض ــه(فَ ــيس لَ   لَ

   ــدبِفَــمِ    )ح قــاطن ــهنع ــرِبعفَي  

    
ــا  -12 ظَمع ــه اتآي هرــد ــبت قَ اسن ــو   لَ

ــا (    ياأَحهــم س ــر ــدعى دارِس ال ي ــنيمِحم(  

    
               - بتصرف–الشاعر البوصريي 

   10 -  9من ديوان البوصريي "بردة املديح" دار التراث ص                                           
مي:  العالیة م:ورم: انتفاخ يف اجل ، الشُ  رشح املفردات:   ّ ساقط يف سكون بال،ا رق مطر ی د وال     ر

  البالیة العظام ويه رّمة مجع الرممالرمم: 
  
ة من    4إىل  1صف
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  األسئ :

ــــــــــــــــــــاء الفكــــــــــــــــري :    نقاط  10أوال : الب

دید؟  - 1   ما موضوع القصیدة ؟ وهل هو قدمي أم 

یين أم اخللقي؟ - 2 ّ لیه و سّمل: ا لّرسول صّىل هللا  لیه الشاعر يف مدحيه  ّز  ي رك لتّدعمي من النّص. ما اجلانب ا   وّحض 

اء، مفا فضل النيب الشاعروازن  - 3 ريه من األن   ؟النص وحض بعبارات من ؟بني النيب محمد و

ني  - 4 ر سب   د إىل شیوه هذا الغرض أشاعت يف عرص الضعف غرض هذه القصیدة. اذ

متثیل - 5 ر مؤرشن  مع ا   دد منط النص الغالب مع ذ

بیات - 6 رية من (انرث    )12إىل  09األربعة 

لغــــــــــــــــــوي :   ـــــــــــــــــــاء ا    نقاط 06نیا : الب

ت الثاين عرش وأعرب إعراب امجلل  - 1 ت الرابع و(لو) الواردة يف الب أعرب إعراب مفردات لفظة (تدعو) الواردة يف الب
ُ ما بني قوسني: ( َ َْس  َ ا د) ،( ل َ ْح َ ُْدَعى َداِرَس الرَممِ أ َني ی ِ ُه    )أْمسُ

2 -  : ُقٍ  بّني معاين حرف اجلر "يف" يف قو ل ُ ٍْق َوِيف  ل َ َّني ِيف  َِب َاَق الن : ف َوُلكهُْم ِمْن  ،وبّني معىن حرف اجلر "من"يف قو
تَِمٌس  ْ   . وبّني دورها يف بناء النصَرُسوِل ِهللا ُمل

:دد املسند واملسند إلیه والفض - 3    َوَراَوَدتُْه اِجلَباُل الشم   يف قو

ینا وزنه .استخرج من النص   - 4 ینا مفرده ومجع ق م س مجعي م   امس 

5 -  : ینا رس بالغهتا   "رضاشتكت قدماه ال " دد نوع الصورة البیانیة يف قو ا م   ارش

  نقاط 04 لثا: التقــــــــــــــــومي النقـــــــــــــــــــدي :

ّفظي ...فإذا ما أزحت عنه األلفاظ الّرباقة ال تقع    ل ّمنیق ا لت ء ا ب الّشعر يف هذا العهد بو ّا الفاخوري: " لقد أص قال ح
ىل معاٍن مكرورة مرسوقة غثّة "   ّ ّدد:. البا إال ىل ما درست ،   ً دا   انطالقا من هذا القول و اع

  أسباب ضعف الّشعر يف هذا العرص. .1
ث املضمون. .2 ث الّشلك و من ح  مظاهر الّضعف من ح
 أشهر األغراض الّشعریة . .3
الم هذا العرص.. 4         ى املوضوع األول                                                              ثالثة من أ هت   ا
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  املوضوع الثاين 

كالقصيدة الشعرية ، نوع من األدب صعب دقيق ،  )-أعتقدفيما -(... رأيي يف املسرحية اليت هي 
ألن املتعرض له جيد نفسه أمام طائفة من القيود ، قيود صارمة ، بل عوائق قاسية جتعل نصيبه مـن  
حرية العمل قليال ، فهو ليس حرا يف اختيار املوضوع ، ليس حرا يف طريقة املعاجلة ، ليس حـرا يف  

فليس كل موضوع  ،املوضوعأما ال يف الوقت الذي يعرض فيه عمله. احليز الذي يصب فيه فنه ، و
فكمـا أن هنـاك    الشعري.كما أنه ليس كل موضوع يصلح للنظم  ،)املسرحييصلح للتأليف (

موضوعات ال تستطيع أجنحة الشعر محلها دون أن يبدو عليها التكلف والتثاقل والترنح حتت وقـر  
طبيعتها ، فمثال : ليس للشعر أن يتكلم يف أسعار القطن ، أو أن يبحث يف غطاء العملـة ، كمـا   

يتعذر إظهاره علـى  يسهل على النثر أن يفعل ، كذلك التأليف املسرحي ال ميكن أن يعاجل موضوعا 
مسرح حمدود ، بواسطة ممثلني من اآلدميني فمثال ليس للمسرحية أن تعاجل موضوعا وصفيا تلعب فيه 
اجلمادات والنباتات دورا أهم من دور االنسان ، فهذا مما يسهل على القصة املروية الوصفية أن تقوم 

ملسرحية من اختيار املوضـوع املمكـن   ن تظهره . البد إذن يف اأبه ومما يتعذر على القصة التمثيلة 
  إبرازه على املسرح اآلدمي.

فاملوضوع اجليد يف املسرحية ضرورة من ضروراا ، شأنه يف ذلك شأن النغم اجليـد يف القطعـة   
السمفونية.. ففي املوسيقى ،  تعترب النغمة اجليدة ، هي تلك اليت حتمل يف جوفها توليـدات عـدة   

أل ا حركة مسفونية بأكملها ، يف حني أن النغمة الرديئة تولـد صـماء   ألحلان موفقة يستطيع أن مي
الغين الذي يكاد يلمسه  املوضوعجوفاء عاقرا عقيما ، كذلك املوضوع املسرحي اجليد ، هو ذلك 

         املؤلف حىت يفيض بني يديه باملواقف املتجددة واألفكار الطريفة والشخصيات املتنوعة .
  135-134ص  -بتصرف-من كتاب "فن األدب" لتوفيق احلكيم                                  
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 :   األسئ

ــــــــــــــــــــاء الفكــــــــــــــــري :    نقاط 10أوال : الب

لتألیف املرس  -1 ي یصلح  ة ؟ وما املوضوع ا لمرسح   ما يه نظرة الاكتب 

هنام ؟وازن الاكتب بني  -2 شابه ب ة  مايه مواطن ال   الشعر واملرسح

لتألیف املرس ؟ مايه رشوط جناح الفن املرس   -3   هل یصلح أي موضوع 

ر أربعة من خصائصه.  -4 ون النرثیة . عرفه؟ واذ   حتدث الاكتب  يف نصه عن نوع من الف

متثیل -5 ر مؤرشن  مع ا منط الغالب يف النص ؟ اذ   ما ا

یة التلخیص. خلص   -6   الفقرة األوىل من النص حمرتما تق

لغــــــــــــــــــوي :  ـــــــــــــــــــاء ا   نقاط 06نیا : الب

متي إىل حقل  -1 ت   النقد األديب.استخرج من النص األلفاظ اليت 

2- ": ود من طائفة أمام نفسه جيد  املتعرض ألن بّني معىن حرف العطف بل يف قو ود ، الق  بل ، صارمة ق
ق صعب األدب من نوع " وبّني معىن حرف اجلر من"قاسیة عوائق    ".دق

  .ردة يف الفقرة الثانیة واعرب إعراب مفردات لفظيت: أما املوضوع الواردتني يف الفقرة األوىل ولفظة املوضوع الأ -3

  .)- أعتقد ف- ( ،)املرس لتألیف یصلح( وأعرب ما بني قوسني إعراب مجل: 

  .التلكف لهيا یبدوني املسند واملسند إلیه يف العبارة التالیة :  - 4

ینا رس بالغهتا: " - 5   ".صامء تو الردیئة النغمة أن ني يفدد نوع الصورة البیانیة ف یيل م

  نقاط 04لثا: التقــــــــــــــــومي النقـــــــــــــــــــدي : 
ىل  ل حىت صار  ي مر بعدة مرا ري ا ون األدبیة اليت شاعت يف العرص احلدیث فن املقال هذا األ من الف

لیه .   ماهو 
ر أربعة خصائص لفن املقال - املطلوب:   بّني نوع مقال النص و اذ
  (العرض) وفكرته. النص دد يف  -           
متي -            ی ل املقال  ى املوضوع الثاين إىل أي مر من مرا هت   النص.                                 ا
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   شعبة آداب وفلسفة يف اللغة العربية 2017عناصر اإلجابة لبكالوريا التجريبية  العالمة
األولملوضوع ا  جمزأة اموع 
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  :أوال: البناء الفكري 
وهو    اخللق سائر علىالرسول صلى اهللا عليه وسلم  ةومكان فضل وتبيان موضوع القصيدة هو مدح - 1

  موضوع قدمي 
اخللقي حيث عدد مكارم اهللا عليه وسلم  ىاجلانب الذي ركز عليه الشاعر يف مدحيه للرسول صل - 2

  اخالقه وفضله مثل قوله : نبينا اآلمر الناهي فال أحد أبر يف قوله منه ، فاق النبيني يف خلقٍ ويف خلُقٍ  
) ملن ذكر اجلانب الديين 0,5( حتتسب نص نقظةجند اجلانب الديين يف البيتني السابع والثامن  مالحظة

  ألن النص يتحدث عن فضل النيب على سائر البشر.
فضل النيب على باقي األنبياء أنه فاق عليهم بأخالقه وعلمه وكرمه  و خلْقَته  مثل قوله يف البيت  - 3

  يف خلُقٍ ومل يدانوه يف علم وال كرم.التاسع: فاق النبيني يف خلق و
  من أسباب انتشار غرض املديح النيب يف عصر الضعف  - 4
  ابتعاد الناس عن تعاليم الدين  -
  تردي األوضاع السياسية  -
  اختاذه وسيلة للوعظ واالصالح  -

  يكتفي املترشح بذكر سببني وميكن ذكر أسباب أخرى
منط النص وصفي ومن خصائصه: األفعال املضارعة مثل:( تدعو ،خترج ، ترجى) توظيف الصور  - 5

البيانية مثل أحيا الظالم اشتكت قدماه، توظيف النعوت( الشم ، سيد) ، توظيف اجلمل االمسية( حممد 
  سيد الكونني ، هو احلبيب ..) 

  مالحظة: يكتفي املترشح بذكر مؤشرين فقط
  حيافظ املترشح على سالمة املضمون وسالمة التركيب وسالمة اللغة 12إىل  9ت من نثر األبيا - 6

  منوذج لإلستئناس:
نبينا فاق األنبياء يف خلقته واخالقه وعلمه وكرمه وكلهم التمس خصلة من خصاله اليت عرف ا ففضل 

لو كانت معجزاته ترقى إىل مسو قدره وقربه من اهللا لكان من مجلتها النيب ليس له حد وال جيحده جاحد
 . امليتأن يتوسل الداعي بامسه إلحياء 
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 ثانيا: البناء اللغوي:
إعراب املفردات: - 1  

 تدعو: فعل مضارع مرفوع وعالمة رع الضمة املقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل 
 لو: حرف امتناع المتناع متضمن الشرط مبين عل السكون ال حمل له من اإلعراب 

حمل اجلمل من اإلعراب: -  
رفع خرب إن  ( ليس له حد) مجلة فعلية يف حمل  

 ( أحيا امسه حني يدعى دارس الرمم) مجلة جواب الشرط ال حمل هلا من اإلعراب
أفادت الظرفية اازية ، معىن حرف اجلر من: التبعيض يتمثل دورها يف  معاين حرف اجلر يف: - 2
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0,25×3  

0,25×4  

0,5×3  

 احملاظفة على اتساق وانسجام النص  
اجلبال الشمحتديد املسند واملسند اليه والفضلة: راودته  - 3  

 املسند: راودت ، املسند إليه: اجلبال ، الفضلة: الضمري اهلاء ولفظة الشم 
استخراج اسم جنس مجعي: عرب مفردها عريب ، عجم ، أعجمي  - 4  
استخراج مجع قلة : أهوال على وزن أفعال   

حتديد نوع الصورة البيانية  - 5  
وحذف املشبه به وترك قرينة تدل عليه وهي الفعل  ت قدماه الضر : ذكر الشاعر املشبه وهو األقدامكاشت

.رها/ توضيح املعىن وجعل األشياء اجلامدة حية اشتكى على سبيل االستعارة املكنية أث  
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ثالثا: التقومي النقدي:    
أسباب ضعف الشعر يف عصر الضعف - 1  
عدم تشجيع امللوك والسالطني للشعراء  -  
انصراف الشعراء إىل مهن أخرى للتكسب -  
سوء األحوال االقتصادية و االجتماعية  -  

 يكتفي املترشح بذكر سببني
:أشهر االغراض الشعرية  - 2  
الزهد واملدائح النبوية -  
الشعر التعليمي -  
باقي األغرض الشعرية املعروفة  -  
أعالم يف هذا العصر  أربعة  - 3  

اتة ، ابن الوردي ، ابن العريب البوصريي ، ابن نب  

  اموع 20
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شعبة آداب وفلسفةيف اللغة العربية  2017بكالوريا التجريبية لعناصر اإلجابة ل العالمة  
 جمزّأة اجملموع املوضوع الثاين
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 أوال: البناء الفكري:
نظرة الكاتب للمسرحية هي كالقصيدة الشعرية وهي نوع من األدب صعب دقيق . املوضوع الذي يصلح  -1

 للتأليف املسرحي هو ذلك املوضوع الذي ميكن ابرازه على املسرح اآلدمي .
 مواطن التشابه بني الشعر واملسرحية هي ان كالمها  -2
 أدب صعب دقيق  -
 فيهما قيود وعوائق  -
 ديب غري حر يف اختيار املوضوع فيهما يكون األ -
 غري حر يف الوقت الذي تعرضان فيه   -
 ليس كل املوضوعات تصلح فيهما  -

 رتشح بذكر أربعة عناصر تفي املكمالحظة: ي
 ال يصلح أي موضوع للتأليف املسرحي وشروط جناح الفن املسرحي هي  -3
سرح مثل معاةجة موضوع وصفي تلعب فيه اةجمادات االبتعاد عن املوضوعات اليت يتعذر اظهارها على امل -

 هم من االنسان أوالنباتات دورا 
 اختيار املوضوع اةجيد  -
 تنوع الشخصيات واألفكار يف العمل املسرحي -

  يكتفي املرتشح بذكر شرطني 
حتدث الكاتب يف نصه عن فن املسرحية وهي عبارة  فن نثري يعاج قضية معنية بواسطة ممثلني على  -4

 خشبة املسرح 
 ومن خصائصه :

  ... املوضوع ، الصراع ، احلوار ، الشخصيات -
 ميكن للمرتشح ذكر تعريف آخر يتوافق مع خصائص املسرحية 

نظرة الكاتب للمسرحية( االعتماد على الشرح منط النص تفسريي ومن خصائصه : معاةجة قضية )  -5
 ليل مثل ألن واالعتماد على أدواتوالتحليل االعتماد على ادوات التفصيل مثل أما االعتماد على ادوات التع

 التوكيد مثل أن ..
 يكتفي املرتشح بذكر خاصيتني من خصائصه 

 تلخيص الفقرة األوىل  -6
 والرتكيب  التقيد باملضمون الفقرة ، سالمة اللغة

 منوذج لإلستئناس
حتدث الكاتب يف الفقرة االوىل عن نظرته للمسرحية راها باهنا كالقصيدة الشعرية وباهنا من األدب الصعب 

وذلك للعوائق اليت تعرتض االديب فيها ومن بينه هذه العوائق اختيار املوضوع فليس كل موضوع يصلح 
 الذي ميكن ابرازه على املسرح البشري.للتايف املسرحي بل البد من اختيار املوضوع 
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 ثانيا: البناء اللغوي:
القصة (،  املسرحية ) القصيدة الشعرية ، األدب ، ةالفنون االدبيال األلفاظ اليت تنتمي إىل جم -1  
، معنى حرف الجر من :  قبلها عما بعدهانفي الحكم الثابت لما  معىن حرف العطف بل :  -2

 التبعيض 
االعراب: -3  

 اعراب المفردات:
ما: حرف تفصيل وتوكيد وشرط مبني على السكون ال محل له من االعرابأ  

 الموضوع: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهر على آخره
وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ةمرفوع صفةالموضوع :   
إذا كان مشتق ولفظة الموضوع مشتقة  المعرف بال بدال إذا كان جامد وصفة  يعرب االسممالحظة : 

 وهي على وزن مفعول مشتق من الفعل وضع 
الجمل: محل  

محل لها من االعراب فيما يعتقد :جملة اعتراضية ال  
اسم ليس بنص يصلح للتأليف المسرحي: جملة فعلية في محل   

تعيين المسند والمسند اليه: -4  
لفكتالمسند: يبدو ، المسند اليه: ال  

نوع الصورة البيانية:في حين أن النغمة تولد صماء -5  
فحذف المشبه به وترك قرينة تدل عليه على سبيل االستعارة المكنية  باإلنسانشبه الكتاب النغمة   

  بالغتها: تشخيص المعنوي في المحسوس لتوضيح المعنى
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 ثالثا: التقويم النقدي:
نوع مقال النص: أديب نقدي  -1  

تسلسل األفكار ، االعتماد على الشرح والتحليل، اللغة البسيطة ، االعتماد  خصائصه: الدقة والوضوح ،
 على املنهجية املقال ) مقدمة ، عرض ، خامتة(

فقط ثالثة خصائصيكتفي املرتشح بذكر   
حتدد العرض يف النص وفكرته: -2  

غاية املسرح اآلدمي" يبدأ العرض من قوله" أما املوضوع فليس كل موضوع يصلح للتأليف املسرحي.....إىل  
 فكرة العرض: تبيني امهية اختيار املوضوع بالنسبة للمسرحية .

املرحلة اليت ينتمي أليها هذا النص هي املرحلة الثانية واملتمثلة باالهتمام باملعىن على حساب اللفظ حيث  -3
 ركز الكاتب على املعىن اكثر من تركيزه على الزخرفة اللفظية   
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