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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  سا 04املدة:                                     اللغة العربّية وآداهبا:    اختبار يف مادة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :عىل املرتّحش ٔان خيتار ٔاحد املوضوعني التاليني

  املوضوع أالّول
  :النّص

 َبا            ـ ُر منَك املََواهِ ــــاُب ادلهـولكن هي     ُهَو ادلهُر ال خيىش الَقنا والقواِضَبا             
 ا                   ـَ َواِقبـــــّد العَ ـم َوحـَ ها فَاعلـــــَ ُرورًا بنفسَك غاِفًال                  َحِقيَقت ـــــال تَُك َمغـفَ 

               )بأن يَقيض دلى احلَّق واِجبا  يَأىب(ـفَ                    عــــــه َمطامِ ـــــوال تَُك ّممن َطيّشتَ 
 َ  ا         ـبَ ـ ائِ ـاِن الّرغـــــذا الّزمـلَُغ يف هـِلَيب           ري اي َمن ٔاَراُه ُمَجاِهدا        ــــــــعَىل ٔاث

 اـَ زاَل خاِطباـالِص مـعَىل منِرب إالخ                  ذيـّ ا الـن ٔانــاين ولكـا ابلشّ ـام ٔانـفَ 
َعت َ ــــايل كَ ـُق اللَيَ ـــــفاكنَت َمَواِثي                   َواِدثٌ ـــايل حَ ـين َواللّيـــــفََقد َمجَ  ـاَواذب

ّ ـدِق الّزمـفَنَكّبُت عن صِ   رٔايُت زماين عن هَوى الّصدِق انكبا ين                  ـاِن ٔالن
 َ َ ـوما امل  اـبَ ـ ًا وقال ـلبـ ِن املَحبوبش قَ ـَعِن الَوطَ                    اً ـــــداِفعـَراُه مُ ــرُء ِٕاّال َمن ت

 اـبَ ـ َت غَالِ ـواًب وٕان كنُـ ُح َمغلـُتصبِ ـ س  نَا                   ـ ل لذّلي يَبغي اهِتَضاَم ُحقوقِ ـفَقُ 
َ   نّا ومل نََزل                  ـ َراِب كُ ـو أالعـنحُن بَنـ ف   َباـ انِ ـوُق أالجَ ــوىل نَفُ ـمبا َخّصنضا امل
ُ  ينـَوطَ ا ـيَ ـ فَ  ايـٔاب(ن أالرِض ـم                    ةٍ ـعَ ـقـال زلَت ٔاّوَل ب  )ائَِباـا جعـَدت للَربَ

َ ـنش لواِر ما ـن االٓثـَويَت مـطَ   َباـ َواه ـجًى ومَ ـَيا حِ ـ ت ِبِه ادّلن ـلضاق                    هُ ـرت
 اـَ اربـحـا مـَواهـمري يف هـؤانَفقُت ع                ها   ُــ ت ـ ق ـ د َعِش ـّرية قَ ــك اي حـَوحقِّ 

ــ امٍل فِ ـوّرسِ جَ  جـبنو الش              ه     ـبّ ـ اَم حب ـك هـيـــ
ِٕ
  اـَ لّوا املَغاِربـالًال فَحَ ـرِق ا

  
 (ادّليوان) الّشاعر اللبناّين رشـيد ٔايوب                                                  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أالسـئةل:

نقاط) 10البناء الفكرّي: ( - ٔاّوال  
ٕاالم يدعو الشاعر يف قصيدته؟وما هدفه ؟وما الزنعة املرتتبة عن ذكل؟وّحض بألفاظ من النّص.  -1  
ما موقف الشاعر من الزمن؟ وملاذا؟ هل توافقه الرٔاي؟ علّل. -2  
مب افتخر الشاعر يف قصيدته؟ وعّالم يّدل ذكل؟ -3  
السـبعة أالخرية بأسلوبك اخلاّص.خلّص مضمون أالبيات  -4  
ما النّمط الغالب عىل النّص؟ اذكر مؤّرشين هل مع التّمثيل. -5  
نقاط) 06البناء اللّغوّي: (  - اثنيا  

ٔا. ٔاعرب ماييل ٕاعراب مفردات: -1  
.)12" يف صدر البيت الثاين عرش(لو)، و"11يف صدر البيت احلادي عرش( "وطين"        

 ب. ما احملّل إالعراّيب للجملتني الواقعتني بني قوسني؟
       -  (يَأىب بأن يَقيض دلى احلَّق واِجبا )  الواردة يف جعز البيت الثالث(3).

ايـا جعـائَِبا) الواردة يف جعز البيت احلادي عرش(11).        - ( ٔابـَدت للَربَ
ام:هيارشح الّصورتني البيانّيتني االٓتيتني، ّمث بّني نوعهيام وّرس بالغت -2  

       - " يَبغي اهِتَضاَم ُحقوقِ ـ نَا  " الواردة يف البيت التاسع.
جـالالً   " الواردة يف البيت أالخري.

ِٕ
       - " بنو الشـرِق ا

الواردتني يف النّص:حّدد املسـند واملسـند ٕاليه يف العبارتني االٓتيتني  -3  
َعتـــــين َواللّيـايل حَ ـــَواِدثٌ  "     -  " تَُك َمغـــــُروراً  ".       - " َمجَ

اسـتخرج من النّص امس جنس مجعّي، صيغة منهتـى امجلوع ومجع قةّل حمّددا صيغتهيام الّرصفية. -4  
البالغّي؟ ما نوع أالسلوب البالغّي الوارد يف البيت العارش؟ وما غرضه  -5  

نقاط ) 04التّقومي النّقدّي: ( –اثلثا   
اكن ٔادب املهجر بسمة يف مف الزمان,و ٔانشودة عذبة يف ثغر التارخي. ساعد العريب املغرتب عن وطنه يف 

 احامتل مرارة الغربة.
 املطلوب :

.من ٔاعالمه ةمع ذكر ٔاربع’  ائصه ٔامه خص حمددا’حتدث عن نشأة ٔادب املهجر   
 

 ابلتوفيق يف شهادة الباكلوراي
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 املوضوع الثاين
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 النّص:

واحلق ٔاّن العالقة بني احلق والواجب يه عالقة تكوينية تفرس لنا نشأة احلق ذاته، تكل اليت                
إالنسان يف التارخي".  ال ميكن ٔان نتصورها منفصةل عن الواجب، وهو يعد يف الواقع " ٔاول معل قام به

فالسـياسة اليت ال حتدث الشعب عن واجباته، وتكتفي بأن ترضب هل عىل نغمة حقوقه، ليست 
وليس من هممتنا ٔان نعمل الشعب لكامت ؤاشعارًا، بل ، )يه تلصص يف الظالم (سـياسة،وٕانّام يه خرافة، ٔاو

 ٔان نعلمه مناجه وفنواًن.
 هل نشـيد احلرية، فهو يعرف أالغنية، ٔاو ٔان نقول هل ونكرر القول يف ليس من هممتنا ٔان نغين               

 احلقوق، فهو يعرفها، ٔاو ٔان نلقنه فضائل الاحتاد املقدس، فٕان غريزة التجمع قد علمته هذه الفضائل.
ويف لكمة واحدة ليس من شأننا ٔان نكشف هل عام ٔامل مبعرفته من قبل، بل ٔان مننحه من                

جه الفعاةل ما يسـتطيع به ٔان يصوغ مواهبه ومعارفه يف قالب اجامتع حمس. وبعبارة ٔادق: ليس الشعب املنا
حباجة ٕاىل ٔان نتلكم هل عن حقوقه وحريته، بل ٔان حندد هل الوسائل اليت حيصل هبا علهيا، وهذه الوسائل ال 

 ميكن ٕاال ٔان تكون تعبريًا عن واجباته.
عىل جممتع ما بعد املوحدين ٕاذن، ٔان خيفف من نزوعه ٕاىل املطالبة ابحلقوق، ليك  سـيكون               

يفرغ السـتخدام إالنسان والرتاب والوقت اسـتخداما فنيًا السـتحداث تشكيل اجامتعي، ينتج من تلقاء ذاته 
ط النفسـية احلق، وذكل مبقتىض الاقرتان الوثيق بينه وبني الواجب. فرمس سـياسة معينة معناه ٕاعداد الرشو

 واملادية للتارخي، ٔاعين ٕاعداد إالنسان لصنع التارخي.
، لو ٔانّه نأى بنفسه ٔان يسكل مسكل وٕانسان ما بعد املوحدين قادر عىل رمس هذه السـياسة               

أالميبا اليت ترتبص بفريسة تقع لها اعتباطا، فٕاذا يه فريسة غري مضمونة، ومعىن هذا ٔانّه عندما يتحدث 
 ٔاو يدع احلديث عن حقوقه،ويتحدث كثريا عن واجباته، ويكرث من احلديث عن مواهبه وموارده، قليال

ٔان يكون خملوقًا حمرومًا، هيدده دامئًا عدوان الاسـتعامر، ولن يكون هذا الانسان  يكون بذكل قد نأى عن
خيطط نشاطه، ، طبق منطق معيل )اجته ٕاىل تثقيف طرائق تفكريه وطرائق معهل (فريسة سهةل ٕاذا ما

 ومنطق علمي موضوعي ينظم فكره، وٕاذا ما ختلص من اخلرافات اليت تكف نشاطه، وحتّد من فاعليته.
   -  144و 143من كتاب وهجة العامل إالساليم ص  - ماكل بن نيب                        

  عن طريق الانقساماحليوان ) ٔاميبة ، حيوان ٔاّوّيل وحيد اخللّية يتوادل  :( اأالميب:  رشح لغويّ 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 أالسـئةل:

 ٔاّوال-  البناء الفكريّ : (10 نقاط)
 

املوضوع اذلي عاجله الاكتب يف نصه؟ ارشح وهجة نظره فيه مبينا الهدف منه.ما -1  
.الشعب لبناء حضارة ؟ ٕازاءما يه هممة املفكرين  -2  
؟" ما بعد املوحدين ٕانسان "بعبارةذا يقصد الاكتب ما -3  
للع؟الرٔاييف نظر الاكتب ؟ هل توافقه  التارخيما بعد املوحدين صنع  ٕانسانمىت يسـتطيع  / -4  
ما النّمط الغالب عىل النّص؟ اذكر مؤّرشين هل مع التّمثيل. -5  
 

نقاط) 06البناء اللّغوّي: (  - اثنيا  
عىل من تعود النون يف" هممتنا"و  الهاء يف " مننحه" يف الفقرة الثانية و ما وظيفهتام يق بناء النص  -1  
ٔا. ٔاعرب ماييل ٕاعراب مفردات:  -2  

الثانية. " يف الفقرةالفضائلأالخرية، و"" يف الفقرة ٕاذا"        
 ب. ما احملّل إالعراّيب للجملتني الواقعتني بني قوسني؟

أالوىلالواردة يف الفقرة  )يه تلصص يف الظالم( -        
) الواردة يف الفقرة أالخرية..اجته ٕاىل تثقيف طرائق تفكريه وطرائق معهل( -        

االٓتيتني، ّمث بّني نوعهيام وّرس بالغهتام: ارشح الّصورتني البيانّيتني -3  
" الواردة يف الفقرة أالوىل.  وتكتفي بأن ترضب هل عىل نغمة حقوقه " -        
" الواردة يف الفقرة أالوىل.  وٕانّام يه خرافة " -        

اسـتخرج من النّص امس جنس ٕافرادّي، امس مجع. -4  
يف التارخي". ....واحلق ٔاّن العالقة بني احلق معاين حروف العطف واجلّر يف قول الاكتب" بّني   -5  

نقاط ) 04التّقومي النّقدّي: ( –اثلثا   

مذهب الاكتب أالدّيب. حّدده مستشهدا من النّص.مالمح يعكس النّص  -أ        
ٕاجابتك.ف الاكتب. علّل حل، يف ٔاي مرحةل يصنّ مّرت املقاةل مبرا -ب       
اذكر اربعة كتاب جزائريني من كتاب  فن املقال.  - ج        
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 ةالاجابة المنوذجي

سمل   

 التنقيط

البناء 

الفكر 

 ي

 

 

يدعو الشاعر يف قصيدته اىل التحيل ابلقمي الأخالقية الفاضةل النبيةل و /1

الابتعاد عن الصفات ادلنيئة و الهدف من ذكل هو اصالح احوال اجملمتع و 

و  تربية افراده تربية صاحلة و الزنعة املرتتبة عن ذكل انسانية اصالحية

 .  حب حرية. –جامل –الالفاظ ادلاةل عىل ذكل حق 

 

موقف الشاعر من الزمن موقفا سلبيا حيث اكن ال يثق به و ال يصدقه  /2

 الن حوادثه اكذبة  ترس أأحياان و حتزن أأحياان أأخرى  

 احرتام راي املرتحش مع التعليل

 

و بوطنه و عروبته و هدا  5البيت افتخر الشاعر بنفسه و انسانيته /3

 نزعته الوطنية و القوميةالشاعر و ذاتية يدل عىل 

 

 صالتلخي /4

ن  احلقيقي هو اذلي يدافع عن وطنه بلك ما ميلكل من قوة  العريب اال نسانا 

، الن  حامت غلبيظمل العرب س   أأراد .مفن و ال يعرضه لالس تعامر همام يكن

يفين فيه  اذلي، فاحلرية يه العشق أأرضه حوت العجائب و املواهبا

 املرشق و املغرب  أأهلاال نسان معره حماراب. و حب هدا الوطن مكل 

  وصفي ايعازي  : المنط الغالب عىل النص /5

 مؤرشاته: الاكثار من الاوصاف و النعوت و الاحوال 

 اس تعامل الصور البيانية 

 

 

 
 
 
 
 
 ن 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ن         2

 
 
 
 
 
 
 
 ن2

 
 
 
 
 
 
 ن2
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 الاعراب :/1

الفحة املقدوة عىل اخره منع من *وطين :منادى منصوب و عالمة نصبه 

ظهورها اش تغال احملل بالحركة املناس بة لياء املتلكم و هو مضاف و الياء 

 مضري متصل مبين يف خمل جر مضاف اليه

 *لو: حرف امتناع المتناع مبين عىل السكون ال حمل هل من الاعراب 

  * )يَأأىب بأأن يَقيض دلى احلَّق واِجبا ( : مجةل اس ت ئ نافية ال حمل لها من 

 اال عراب  

ايـا جعـائَِبا(: ج فعلية يف خمل جر نعت.        - ) أأبـَدت للََبَ

ارشح الّصورتني البيانّيتني:    -2  

- " يَبغي اهِتَضاَم ُحقوقِ ـ نَا  " اس تعارة مكنية ش به الشاعر احلقوق يشئ 

" هيضم فذكر املش به و حذف املش به به و رمز هل ابحد لوازمه "اهتضام

 عىل سبيل الاس تعارة املكنية 

 وجه بالغهتا:تقوية املعىن و زايدته وضوحا و اتكيدا 

جـبنو الش "-
ِ
" كناية عن موصوف العرب ووجه بالغهتا تصوير   الالا ــــرِق ا

 املعىن املراد تصويرا مرئيا تراتح هل النفس 

ليه:  يدّ حت -3 د املس ند واملس ند ا   

َعتـــــين َواللّيـايل حَ ـــَواِدث   "     - " تَُك َمغـــــُروراا  ".        - " مَجَ

  

 املس ند املس ند اليه

 حوادث

 مضري مس ترت تقديره انت 

 مجع

 مغرورا )خَب اكن(

 

 

اس تخرج من النّص امس جنس مجعّي، صيغة منهتى  امجلوع ومجع -4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 ن 2

0.5*

4 

 
 
 
 
 
 
 ن1

0.5*

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ن1

0.25
*4 
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                                    (1.25قةّل حمّددا صيغتهيام الّّصفية. ) 

 امس جنس مجعي صيغة منهتى  امجلوع مجع قةل 

 أأاثر/أأجانب    أأفعال

 

0.25*2 

 مواهب   مفاعل

 عواقب   فواعل

0.25*2 

 اعراب/ الرشق

0.25 

 

  0.75 أأسلوب خَبي  نوع الأسلوب البالغّي الوارد يف البيت العارش  -5

 0.25الافتخار  غرضه البالغيّ 

نقاط ( 04التّقومي النّقدّي: ) –اثلثا   

اكن أأدب املهجر بسمة يف مف الزمان,و أأنشودة عذبة يف ثغر التارخي. ساعد 

 العريب املغرتب عن وطنه يف احامتل مرارة الغربة.

 املطلوب :

مع ذكر أأربعة من ’ حمددا أأمه خصائصه  ’حتدث عن نشأأة أأدب املهجر 

.أأعالمه  

نشأأ الأدب املهجري يف الأمريكتني الشاملية واجلنوبية بني أأبناء اجلاليات اليت 

نزحت من بالد الشام يف أأواخر القرن التاسع عرش و بداية القرن العرشين 

لأس باب اقتصادية وس ياس ية ، واكن العديد من ش باب هذه اجلاليات 

 .مثقفني بثقافة رحبة واسعة

ينقسم أأدابء املهجر ا ىل قسمني : فئة املهجر الشاميل يف الوالايت املتحدة  

الأمريكية وفئة املهجر اجلنويب يف الَبازيل عىل وجه اخلصوص وقد كونت 

لك فئة مدرسة لها خصائصها املمزية اليت تتشابه يف كثري من السامت 

ة القلمية عام الرابط مدرسة أأدابء املهجر الشاميل فأأسسوتتباين يف بعضها ، 

ادلين أأسسوا  اكنوا أأبعد أأثرا وأأذيع صيتا من أأدابء املهجر اجلنويب 1921

، فقد اكنوا يزنعون مزنعا حديثا يف اجتاهاهتم مدرسة العصبة الأندلس ية 

الفنية فاكنوا أأبرز من أأدابء اجلنوب وأأكرث تأأثريا يف الأدب العريب املعارص 
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سري عىل سنن احملافظني يف الرشقي مهنم ، أأما اجلنوبيون فقد ظل أأكرثمه   

 امه خصائصه: خصائص مدرسة الرومانس ية )الرابطة القلمية(

امه رواده: جَبان خليل جَبان- القروي-نسيب عريضة- ايليا ابو مايض – 

 رش يد ايوب.......
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 املوضوع الثاين

 

بني احلق و الواجب.   العالقةاملوضوع اذلي عاجله الاكتب يف نصه ما -1

ذلا  .علينا أأن نعمل الشعب املناجه و الفنون انه جيب ووهجة نظره انه يرى

و الهدف  . يحصل عىل حقوقهل  جيب عليه ان حيسن اس تعاملها مع مواهبه 

حماولته ا صالح أأحوال اجملمتع .هو   

زاءهممة املفكرين  -2ال :الشعب لبناء حضارة ا   

من املناجه الفعاةل ما يس تطيع به أأن يصوغ مواهبه ومعارفه يف قالب  ممنحه*

 اجامتع حمس. 

، وهذه  حقوقه وحريته، أأن حندد هل الوسائل اليت حيصل هبا عىل *

ال أأن تكون تعبرياا عن واجباته.  الوسائل ال ميكن ا 

نسان "بعبارةذا يقصد الاكتب ما -3* "؟ ما بعد املوحدين ا   

دوةل املوحدين أأي اال نسان اذلي عرف احنطاطا و اال نسان بعد سقوط 

وورث لك جراثمي الاهنيار و التخلفضعفا   

نسانيس تطيع  / -4   اذا يف نظر الاكتب التارخيما بعد املوحدين صنع  ا 

طبق منطق معيل خيطط  و اجته ا ىل تثقيف طرائق تفكريه وطرائق مع

اخلرافات اليت تخلص من و ال نشاطه، ومنطق علمي موضوعي ينظم فكره، 

 تكف نشاطه، وحتّد من فاعليته.

 احرتام راي املرتحش مع التعليل

تفسريي خيدمه احلجاج   النّمط الغالب عىل النّص -5  

 املؤرشات من الكراس
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تعود النون يف" هممتنا" عىل املفكرين أأي الاكتب و امثاهل و  الهاء يف " 

اهنام ساهام يف اتساق فقرات مننحه" عىل الشعب .وظيفهتام يق بناء النص 

 النص

عراب مفردات:  2-  أأ. أأعر اب ماييل ا 

ذا"       " : حرف مفاجاة مبيين عىل السكون ال حمل هل من الاعرابا   

منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل اخرهالفضائل: بدل ، و"  

 ب. احملّل اال عرايّب للجملتني 

عىل مجةل ال حمل لها من  : مجةل معطوفة (يه تلصص يف الظالم) - 

 الاعراب 

مجةل فعلية يف حمل  (اجته ا ىل تثقيف طرائق تفكريه وطرائق معهل) -      

 ل لهتا من الاعراب(جر مضاف اليه) ما هنا زائدة ال حم

:رشح الّصورتني البيانّيتني  -3  

اس تعارة مكنية حيث " وتكتفي بأأن ترضب هل عىل نغمة حقوقه   " -      

ش به الشاعر احلقوق ابلآةل املوس يقية فذكر املش به و حدف املش به به و 

 رمز هل بأأحد لوازمه عىل سبيل الاس تعارة املكنية 

ناّم يه خرافة " -       تش به بليغ ذكر املش به الس ياسة و املش به به  "  وا 

 اخلرافة و حدف اداة التشبيه و ووجه الش به

فرادّي، امس مجع.اس تخرج من النّ  -4 ص امس جنس ا   

 

فراديّ  امس مجع.     ا امس جنس ا 

تراب/ظالم  الشعب  

 

واحلق أأّن العالقة بني  معاين حروف العطف واجلّر يف قول الاكتب" -5

يف التارخي". ....احلق  

 الالم : الواسطة/ عن: اجملاوزة/ الباء: الاس تعانة / يف: الظرفية
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نقاط ( 04النّقدّي: ) التّقومي –اثلثا   

  مذهب الاكتب الأديّب. مالمح يعكس النّص  -أأ      

املذهب الواقعي الن الاكتب يعاجل قضية ختص الواقع العريب اال ساليم    

يف املرحةل الثالثة )الأخرية(  ف يصنّ الاكتب حل، مّرت املقاةل مبرا -ب       

ختلص من قيود الصنعة اللفظية و اهمت ابملعىن أأكرث من املبىن جفاءت  النه 

-عرض–مقالته تتسم ابملضوعية و ادلقة و الاجياز و املهنجية )مقدمة 

 خامتة(

اربعة كتاب جزائريني من كتاب  فن املقال -ج        

 

براهميي ماكل بن نبىي -العريب تبيس -ابن بأأديس -محمد البشري اال   
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