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ﻣﺪ ﺮﯾﺔ اﻟﱰﺑﯿﺔ ﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﺒﻮﺮة
اﻣ ﺎن ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﲀﻟﻮر اﻟﺘﺠﺮﯾ ﺔ
اﻟﺸﻌﺒﺔ  :ﻟﻐﺎت أﺟ ﺒﯿﺔ
اﺧ ﺒﺎر ﰲ ﻣﺎدة  :اﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وآداﲠﺎ

اﳌﺪة  03 :ﺳﺎ ﺎت وﻧﺼﻒ

ﲆ اﳌﱰﴊ أن ﳜﺘﺎر أ ﺪ اﳌﻮﺿﻮﻋﯿﲔ اﻟﺘﺎﻟﯿﲔ :
اﳌﻮﺿﻮع اﻷول
اﻟﻨﺺ :
)أ ﯾﻮﺳﻒ أﰊ(
أﰊ  ،إنّ إﺧﻮﰐ ﻻ ﳛﺒّ ﻮﻧﲏ،
ﻻ ﺮﯾﺪوﻧﲏ ﺑ ﳯﻢ أﰊ
ﯾ َﻌﺘﺪُ ون ّﲇ وﺮﻣﻮﻧﲏ ﳊﴡ واﻟ مِ
ﺮﯾﺪوﻧﲏ أن أﻣﻮت ﻟﲄ ﳝﺪﺣﻮﱐ
وﱒ أوﺻﺪوا ب ﺑ ﻚ دوﱐ
وﱒ ﻃﺮدوﱐ ﻣﻦ اﳊﻘﻞِ
ﱒ ﲰّﻤﻮا ﻋﻨﱯ أﰊ
وﱒ ﺣﻄّ ﻤﻮا ﻟﻌﱯ أﰊ
)ﻣﺮ اﻟ ّﺴﲓُ( وﻻﻋﺐ ﺷﻌﺮي
ﲔ ّ

ﺎروا و روا ّﲇ و روا ﻠﯿﻚ ،
ﺻﻨﻌﺖ ﳍﻢ أﰊ؟
ﳁﺎذا ُ
اﻟﻔﺮاﺷﺎت ﺣﻄّ ﺖ ﲆ ﻛﺘﻔﻲ
اﻟﺴ ﻨﺎﺑﻞُ ،
وﻣﺎﻟﺖ ﲇ ّ
واﻟﻄّ ﲑ ﺣﻄّ ﺖ ﲆ راﺣﱵ
ﻓﻌﻠﺖ أ أﰊ؟
ﳁﺎذا ُ
وﳌﺎذا أ ؟
أﻧﺖ ﲰّﯿ ﲏ ﯾﻮﺳﻔﺎ ً،
ُوﳘُﻮ أوﻗﻌﻮﱐ ﰲ اﳉﺐ،واﲥّ ﻤﻮا ا ّ ﺋﺐ
وا ّ ﺋﺐ أرﰘ ﻣﻦ إﺧﻮﰐ  ....أ
ﻗﻠﺖ ّ :إﱐ رأﯾﺖ
ﯿﺖ ﲆ أ ﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ُ
أﺑﱵ ﻫﻞ ﺟ ُ
أ ﺪ ﻋﴩ ﻮﺒﺎ ،واﻟﺸّ ﻤﺲ واﻟﻘﻤﺮ
رأ ﳤﻢ ﱄ ﺳﺎ ﺪ ﻦ؟
ﶊﻮد درو ﺶ
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اﻷﺳﺌ :
أوﻻ  :اﻟﺒ ــــــﺎء اﻟﻔﻜـــــﺮي  10 :ﻧﻘﺎط
 -1ﺑﻠﺴﺎن ﻣﻦ ﯾﺘ ﺪث اﻟﺸّ ﺎﻋﺮ؟ وﱂ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ؟
 -2ﺧ ﺒﺔ أﻣﻞ اﻟﺸّ ﺎﻋﺮ واﲵﺔ ﰲ اﻟﻘﺼﯿﺪة  .اﴍ ﺎ .
ﺣﻖ ﶈﻤﻮد درو ﺶ أن ﻜﻮن ﲆ رأس ﺷﻌﺮاء اﻷرض اﶈﺘ ّ  .ﺪّد ﻣﺎ ﯾﺆﻛ ّﺪ ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﻨ ّﺺ
ّ -3
 -4اﺳﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻘﺼﯿﺪة ﻣﺎ ﯾﻈﻬﺮ ﻋﻘ ﺪة اﻟﺸّ ﺎﻋﺮ .وﯿﻒ ﺴﻤﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮة ؟
 -5ﻣﺎ اﻟﻨ ّﻤﻂ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﰲ اﻟﻨ ّﺺ ؟ اذ ﺮ ﻣﺆﴍﻦ ﻣﻦ ﻣﺆﴍاﺗﻪ
 -6ﳋ ّﺺ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻘﺼﯿﺪة ﳏﱰﻣﺎ ﺗﻘ ﯿﺔ اﻟﺘ ّﻠﺨﯿﺺ

ﻧﯿﺎ  :اﻟﺒ ـــــﺎء ا ﻠﻐــــــﻮي  06 :ﻧﻘﺎط
ﻣﻔﺼﻼ ،وﻣﺎ ﺑﲔ ﻗﻮﺳﲔ إﻋﺮاب ﲨﻞ .
 -1أﻋﺮب ﻣﺎ ﲢﺘﻪ ﺧﻂ إﻋﺮا ّ
 -2ﺣﻮل اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﴈ "ﺻﻨﻌﺖ" إﱃ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ و ّﺑﲔ ﻧﻮع ﳘﺰﺗﻪ وﺣﺮﻛﳤﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻠﯿﻞ
 -3ﰲ ﻗﻮل اﻟﺸّ ﺎﻋﺮ  " :و اﻟﻄّ ﲑ ﺣﻄّ ـﺖ ﲆ ﻛﺘﻔﻲ" ﺻﻮرة ﺑﯿﺎﻧﯿﺔ  .اذ ﺮ ﻧﻮﻋﻬﺎ و ّﺑﲔ ﴎّ ﺑﻼﻏﳤﺎ .
-4اﺳﺘﺨﺮج ﻣﻈﻬﺮﻦ ﺳﺎﻫﲈ ﰲ ّﺴﺎق اﻟﻨ ّﴢ .
اﻟﺴﻄﺮ اﻷوّل ّﻟﺴﻄﺮ اﻷ ﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﯿﺪة ؟
 -5ﻣﺎ ﻼﻗﺔ ّ

ﻟﺜﺎ  :اﻟﺘﻘـــﻮﱘ اﻟﻨﻘـــــﺪي "  04ﻧﻘﺎط
ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻘﺼﯿﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﲡﺪﯾﺪا ﻣﻦ ﺣ ﺔ اﳌﻀﻤﻮن واﻟﺸّ ﲁ  .ﻣﺎﱔ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻫﺬا اﻟﺘ ّ ﺪﯾﺪ .
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ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ

ﺍﻟﻨﺺ :
ﯾﺘﻌﲅ رـﻮب
ﺮﰊ إرادﺗﻨﺎ ؟ اﻧﻈﺮ إﱃ ﻣﻦ ﺮﯾﺪ أن ّ
ﻻ ﳝﻜﻦ أيّ إﺻﻼح ُﻠ ُّﻘﻲ ّإﻻ إذا رﺑ ّ ﺎ اﻹرادة أوّ ﻻ ،وﻟﻜﻦ ﯿﻒ ّ
وﻣـﺮة ذات
اﻟﺴﲑ ﻠﳱﺎ ،ﻓﻬﻮ ﯾﺘﺄرﰕ ﻣـ ّﺮة ذات ا ﳰـﲔ ّ
ا ّ را ﺔ ﻓﺈنّ اﻟﺸّ ﺨﺺ أوّ ل اﻷﻣﺮ )ﻻ ﺴﺘﻄﯿﻊ ﺿﺒﻄﻬﺎ( وﻻ ﳛﺴﻦ ّ
اﻟ ﺴﺎر و ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﯾﺒﺪأ ّﰒ ﯾﻘﻊ  ،وأ ﲑا وﺑﻌﺪ ﺪ ﯿﺪ ﺴﺘﻘﲓ ﰲ ﯾـﺪﻩ ا ّ را ـﺔ  ،وﺴـﲑ ﲠـﺎ ﺳـﲑا ﺣﺴـﻨﺎ وﯾﻌـﺪو ﲠـﺎ
ﺗﺘﻐـﲑ وﱔ داﲚـﺎ ﻣﻄﯿﻌـﺔ
اﻟﺴﲑ ﲠﺎ  ،ﳁﺎذا ﺪث ؟ ا ّ را ـﺔ ﱔ ا ّ را ـﺔ ﱂ ّ
ﺣﱴ ﻟﯿﺄﰐ ﻷ ﺎﺟ ﺐ ﰲ ّ
وﯾﺘﺠﻨ ّﺐ اﻷﺧﻄﺎء ّ
اﻟﺴﲑ ﻛﺬ
ﺣﱴ ﺴﺘﻘﲓ ّ
ﺗﻐﲑ( ﻫﻮ را ﳢﺎ  .وﻛﲈ ﳛﺘﺎج را ﺐ ا ّ را ﺔ إﱃ ﺪ ﯿﺪ أوّ ل أﻣﺮﻩ ّ
ﺎﺿﻌﺔ  ،وﻟﻜﻦ ا ي ) ّ
ﺗﺼﻤﲓ ّﰒ ﺴﲑ اﻷﻣﻮر ﺑﻌﺪ ذ ﰲ ﴪ و ﺳﻬﻮ ﻣﻦ
اﻟﺸّ ﺄن ﰲ ﺮﺑﯿﺔ اﻹرادة ﳛﺘﺎج اﳌﺮء أوّ ل اﻷﻣﺮ إﱃ ﺒﲑ ﺪٍ وﻗﻮّ ةٍ و ٍ
اﻟﺸـ ا ّ ي ﺮﯾـﺪﻩ
ﺎء ﰲ اﳊﺪﯾﺚ ":إﻧ ّﲈ اﻟﺼﱪ ﻋﻨﺪ ّاﻟﺼﺪﻣﺔ اﻷوﱃ" .وﺑﻌﺪﻣﺎ ﯾﺼﱪ اﳌﺮء ﲆ ّ
ﻣﻠﺤﻮظ و
ٍ
ﲑ ﺪ
ﺮﰊ ﻓ ﻪ إرادﺗﻪ ﯾﺼﺒﺢ ﺎدة ﯾﺄﰐ ﺑﻪ ﻣﻦ ﲑ ﻋﻨﺎء ﺒﲑ.
و ّ
ﻧﻔﺴﻪ إﯾﻘﺎظ اﻟﻌﻘﻞ وﻗﻮّ ة اﻹرادة
اﻟﺸ ﺒﺎن وﯾﻀﻌﻒ إرادﲥﻢ ﻫﻮ اﻹﻏﺮاء  ،ﻓﻼ ﺑ ّﺪ أن ﯾ َﻌﻮ َد اﻟﺸّ ُﺎب َ
إنّ أﻛﱶ ﻣﺎ ﯾﻔﺴﺪ ّ
اﻟﴪ ﺮ ﻣﻊ ﳎـ ﻣﻮ ـﺪ ﲻـ  ،ﻓﺈﻧّـﻪ إذا اﺳ ﺴـﲅ
واﻟﺸّ ﻌﻮر ﻟﻮاﺟﺐ ﻟﯿﻘﺎوم ﻫﺬا اﻹﻏﺮاء ﻣ ﻞ ذ ﻣﻦ اﺳﺘ ﲆ اﻟﻨ ّﻮم ﰲ ّ
ﻠﻨ ّﻮم واﶆﻮل ﺿﻌﻔﺖ إرادﺗﻪ وﻟﻜﻦ إذا أﺷﻌﺮ ﻧﻔﺴـﻪ ﺑﻮاﺟﳢـﺎ وﻧﺒ ّـﻪ وﻋﯿـﻪ ﳌﺒـﺎﴍة ﲻـ اﺳـﺘﻄﺎع ﺑـﺬ أن ﯾﻘـﺎوم اﻹﻏـﺮاء
وﯾﺒﺎﴍ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻫﻜﺬا اﻟﺸّ ﺄن ﰲ أﻣﻮر اﳊﯿﺎة ﳇ ّﻬﺎ  ،إذا اﺳ ﺴﲅ ّﻠﺮا ﺔ واﻹﻏﺮاء ﲬﻞ ﻋﻘ و ﻣﺖ إرادﺗﻪ وﱂ ﯾﻨ ـﻪ إﱃ
ﻣﺎ ﳚﺐ أن ﯾﻌﻤﻞ ّإﻻ ﺑﻌﺪ ﻓﻮات اﻷوان وﻋﻈﲈء اﻟﻨ ّﺎس إﳕﺎ ﰷن ﴎّ ﻋﻈﻤﳤﻢ ﰲ ﻗﻮّ ة إرادﲥﻢ وﲤﺮﳯﺎ ﲆ اﻟﻌﻤـﻞ اﳉـﺎ ّد أﻣـﺎم
ّاﻟﺼﻌﺎب اﳊﺎدة.
و ﲆ ﰻّ ﺎل ﻓﱰﺑﯿﺔ اﻹرادة وﻗﻮّ ﲥﺎ وﺗﻌﻮﯾﺪﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻹﻏﺮاء ﴎّ اﻟﻨ ﺎح  ،وﴎّ ﺳﺘﻘﺎﻣﺔ وﺣﺼﻦ ﺣﺼـﲔ ﻣـﻦ
رﰉ إرادﺗﻪ أﻣﻜﻦ إﺻﻼ ﻪ وأﻣﻜﻦ ﺣﺴﻦ ﺗﻮﺟﳱﻪ وﻣﻦ ﻓﻘﺪ إرادﺗﻪ ﻓﻼ أﻣﻞ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﰲ ﺗﻘﻮﳝﻪ ّإﻻ أن ﯾﺒﺪأ ﻣـﻦ
اﻟﺰّ ﻞ  ،وﻣﻦ ّ
ﺣﱴ ﺸﻔﻰ ﻣﻦ ا ّ اء .
ﺪﯾﺪ ﻓ ﻌﺎﰿ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﲈ ﯾﻌﺎﰿ اﳌﺮﯾﺾ وﯾﺼﱪ ﲆ اﻟﻌﻼج ّاﳌﺮ ّ
اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﶊﺪ اﳋﴬ ﺣﺴﲔ
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اﻷﺳﺌ :
أوﻻ  :اﻟﺒ ــــــﺎء اﻟﻔﻜـــــﺮي  10 :ﻧﻘﺎط
 (1ﻣﺎ اﳌﻮﺿﻮع ا ي ﺗﻨﺎو اﻟﲀﺗﺐ ؟ وﯿﻒ ﯾﺘﺤﻘﻖ ؟
 (2ﻃﺮح اﻟﲀﺗﺐ ﺳﺆ  :ﯿﻒ ﺮﰊ إرادﺗﻨﺎ ؟ ﳁﺎذا ﰷﻧﺖ إ ﺎﺑﺘﻪ ؟ وﻫﻞ أﻗ ﻌﺘﻚ ؟ وﰣ.
 (3ﳌﺎذا اﻋﺘﱪ اﻟﲀﺗﺐ أنّ اﻹﻏﺮاء ﺳ ﺐ إﻓﺴﺎد اﻟﺸﺒﺎب ؟ وﻣﺎ ا واء ا ي وﺻﻔﻪ ؟
 (4ﻣﺎﱔ ﴍوط ﳒﺎح اﻟﺸﺒﺎب ﰲ ﺣ ﺎﲥﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﲀﺗﺐ ؟
 (5ﳋ ّﺺ ﳏﺘﻮى اﻟﻨ ّﺺ ﳏﱰﻣﺎ اﻟﺘ ّﻘ ﯿﺔ اﳌﺪروﺳﺔ .
 (6ﺪد ﳕﻂ اﻟﻨ ّﺺ ﻣﱪزا ﻣﺆﴍﻦ .
 (7إﱃ أيّ ﻓﻦّ ﻧﱶي ﯾ ﳣﻲ اﻟﻨ ّﺺ ؟ وﻣﺎ ﱔ أﱒ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ؟

ﻧﯿﺎ  :اﻟﺒ ـــــﺎء ا ﻠﻐــــــﻮي  06 :ﻧﻘﺎط
 (1اﻟﺘ ّ ﻜﺮار ﻣﲒة أﺳﻠﻮﺑﯿﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨ ّﺺ  ،ﻣ ﻞ  .و ّﺑﲔ دورﻩ .
ﻣﻮﲵﺎ ﴎ ﺑﻼﻏﳤﺎ .
 (2ﺑﲔ ﻧﻮع ّاﻟﺼﻮرة اﻟﺒﯿﺎﻧﯿﺔ ﰲ ﻗﻮ  " :ﻣﺖ إرادﺗﻪ" ّ
 (3أﻋﺮب ﻣﺎ ﲢﺘﻪ ﺧﻂ ﰲ اﻟﻨ ّﺺ و ﺪّ د اﶈ ّﻞ اﻹﻋﺮاﰊ ﳌﺎ ﺑﲔ ﻗﻮﺳﲔ .
 (4ﺪّ د ﻣﻌﲎ "إذا" ﰲ ﻗﻮ  " :ﻓﺈﻧ ّﻪ إذا اﺳ ﺴﲅ ﻠﻨ ّﻮم واﶆﻮل ﺿﻌﻔﺖ إرادﺗﻪ "
 (5ﺪّ د اﻷدوات اﻟﱵ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ اﺴ ﺎم اﻟﻨﺺ

ﻟﺜﺎ  :اﻟﺘﻘـــﻮﱘ اﻟﻨﻘـــــﺪي "  04ﻧﻘﺎط
ﲤﲒت اﳌﻘﺎ اﳊﺪﯾﺜﺔ ﻟﺘ ّ ﻠ ّﺺ ﻣﻦ ّاﻟﺼﻨﻌﺔ اﻠ ّﻔﻈﯿﺔ واﻫﳣﺖ ﲜﻼء اﻟﻔﻜﺮة و وﺿﻮح اﻟﻌﺒﺎرة وﲪﻠﺖ ﲆ ﺎﺗﻘﻬﺎ ﻫﺪﻓﺎ رﺳﺎﻟﯿﺎ
وﰣ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻣﺪ ّﻋﲈ إ ﺎﺑﺘﻚ ﺸﻮاﻫﺪ ﳃﺖ ﺑﺪراﺳﳤﺎ .
ّ
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زلاور ادلوضوع

البناء الفكري

عناصر اإلجابة لبكالوراي التجريبية  1026يف اللغة العربية شعبة لغات
ادلوضوع األول
 -2يتحدث الشاعر بلسان سيدان يوسف عليه السالم وسبب هذا التوظيف هو تشابه ادلصائب اليت
حلت بيوسف والشاعر .
 -1يتضح من خالل النص خيبة أمل الشاعر وذلك دلا حيصل له من زلن ومصائب سواء من احملتل أو
اخوته العرب الذين خانوا العهد بعدم صيانة أخيهم من الضياع ويقصد ابألخ بالد .
ديكن للمًتشح أن يشرح بطريقة أخرى تناسب معٌت القصيدة .
 -3يعترب زلمود درويش رائد شعراء األرض احملتلة ألنه :
من أرض ما زلت تعيش االحتالل حىت وقت وفاته
مهتم كثَتا ابلقضااي الوطنية وخاصة قضية فلسطُت .
دفاعه ادلستمر عن احلق ادلشروع يف االستقالل واحلرية
توظيفه للرموز التارخيية اليت تذكر أبرلاد ادلاضي
ديكن للمًتشح ذكر أسباب أخرى ويكتفي بذكر أربعة أسباب .
 -4عقيدة الشاعر اسالمية ومايدل على ذلك توظيفه قصة سيدينا يوسف يف قصيدة حيث وظف
عبارات من القرآن الكرمي وهذا يظهر يف السطرين األخَتين وتسمى هذ الظاهرة يف النقد االديب
ابالقتباس .
 -5النمط الغالب على النص هو سردي ومن خصائصه االفعال ادلاضية مثل غاروا واثروا صنعت ..
استعمال اجلمل اخلربية مثل إن اخويت  ..يريدونٍت أن أموت ..
ديكن ذكر خصائص أخرى موجودة يف النص .
 -6التلخيص  :مراعاة حجم النص  ،احًتام تقنية التلخيص  ،سالمة اللغة

البناء اللغوي
والفٍت

 -2اإلعراب
عنيب  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة ادلقدرة منع من ظهورها اشتغال واحملل ابحلركة ادلناسبة
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 :
أان يوسف اي أيب  :مجلة ابتدائية ال زلل ذلا من االعراب .
مر النسيم  :مجلة فعلية يف كمحل جر مضاف إليه .
 -1التحويل :
صنعت ـ ـ يصنع ـ ـ اِصنع  ،نوع مهزته وصل وحركتها الكسر الن عُت الفعل مفتوحة .
 -3الصورة البيانية :
الطَت حطت على راحيت  :استعارة مكنية حيث شبه الراحة بشيء ححيط عليه فحذف ادلشبه وترط قرينة
تدل عليه وهي الفعل حط بالغتها توضيح ادلعٌت وتصوير ادلعنوي يف احملسوس .
 -4مظاهران سامها يف االتساق النصي  :حرف اجلر والعطف والضمائر ادلتصلة وادلنفصلة ..
يكتفي ادلًتشح بذرك مظهرين .
 -5العالقة بُت السطر األول والسطر األخَت هي عالقة تكاملة فالسطر االخَت مكمل للسطر االول .

العالمة
رلزأة
ّ
1×0,5
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20
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1×0,75
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1×0,5

1×0,5

4×0,15
3×0,5
02
0,5

06

ماهي مظاهر التجديد يف القصيدة العربية من حيث ادلضمون والشكل
التقومي النقدي

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
من حيث الشكل  :اخلروج عن قيد الوزن والقافية  ،الوحدة العضوية  ،اعتماد نظام االسطر اللغة
ادلوحية.

4×0,5

04

4×0,5
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حماور
املوضوع

عناصر اإلجابة لبكالوراي التجريبية  1026يف اللغة العربية شعبة لغات
املوضوع الثاين
 -2املوضوع الذي تطرق إليو الكاتب ىو دور اإلرادة يف حياتنا  ،ويتحقق ذلك ابلعمل واملثابرة ..
 -1دتثلت إجابتو يف امثال ركوب الدراجة فتعلم ركوهبا يتطلب عمل وجهد وال يكون ذلك إال غذا كان
للشخص ارادة قوية  ،وقد كانت اجابتو مقنعة الن تعلم شيء ما يكون ابلعمل واملثابرة واالرادة القوية .
 -3اعترب الكاتب االغراء سبب فساد الشباب النو يساىم يف صعف االرادة  ،والدواء الذي وصفو ىو
الشاعور ابملسؤولية والواجب ..
 -4شروط جناح الشباب يف حياهتم ىي :
امتالك االرادة  ،الشعور ابلواجب  ،مقاومة االغراءات .
 -5التلخيص  :احًتام حجم النص  ،احًتام تقنية التلخيص  ،سالمة اللغة .
 -6النمط الغاابب على النص ىو التفسَتي حجاجي ومن خصائصو توظيف ادوات التفسَت ،استخدام
أساليب التوكيد ..

العالمة
جمزأة
ّ
1×0,5
3×0,5
1×0,5

 -7ينتمي النص إىل فن املقال االجتماعي ومن خصائصو  :االعتماد علة منهجية املقال مقدمة عرض خادتة
 ،وحدة املوضوع  ،بساطة اللغة ن تسلسل االفكار
يكتفي املًتشح بذكر خاصيتُت
 -2تكررت يف النص ألفاظ منها االرادة االغراء  ..ودور ىذا التكرار ىو التاكيد على ما جاء يف النص
واملسامهة يف انسجام النص .
 -1الصور البياينة  :انمت إرادتو  :استعارة مكنية حيث شبو االرادة ابلكائن الذي ينام فحذف املشبو وترط
قرينة تدل عليو وىي الفعل انم بالغتها تقوية املعٌت و تشخيص املعنوي يف احملسوس .
 -3االعراب :
يريب  :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفع الضمة املقدرة على الياء منع من ظهورىا الثقل والفاعل ضمَت مستًت
البناء اللغوي تقديره ىو .
االغراء  :بدل منصوب وعالمة الفتحة الظاىرة على آخره .
والفٍت
حمل اجلمل :
ال يستطيع  :مجلة فعلية يف حمل رفع خرب إن
تغَت  :محلة صلة املوصول ال حمل هلا من االعراب
 -4املعٌت الذي تفيده إذا ىو الظرفية الشرطية .
 -5األدوات اليت سامهت يف انسجام النص ىي  :حرف اجلر والعطف أدوات الشرط االمساء املوصولة
الضمائر ...

1×0,5

التقومي
النقدي

20

3×0,5
01,5
3×0,5
1×0,5

ختلصت املقالة من الصنعة اللفظية اليت كانت تعتمد على توظيف احملسنات البديعية بكثرة كاجلناس والسجع مثال حيث يعترب
ىذا تطورا يف ىذا الفن الذي مل يعد يهتم ابلتنميق اللفظي بل صار يهتم ابملعٌت اكثر ذلك ان املقاالت موجو اىل عامة الناس فإذا
توفرت على ىذا التنميق يصعب فهم مضموهنا وابلتايل حاول األدابء أن يتفننوا يف ىذا الفن وحاولوا التخلص من ىذا التنميق
والًتكيز على الفكرة الواضحة وذلك بعبارات واضحة وبسيطة واالىتمام ابملواضيع اليت هتم اجملتمع وذلك حىت يتسٌت للقارئ فهم
املوضوع فقد اصبح للمقال دور مهم يف اجملتمع من خالل املواضيع اهلادفة اليت تعاجلها واليت حتمل يف طياهتا ىدفا ساميا يتمثل
يف التثقيف والتعليم والتسلية يف بعض االحيان وجند أمثلة كثَتة ألصحاب املقال الذين سخروا مقاالهتم للتعليم والتثقيف ومن

اجملموع

3×0,5

0,5

06

0,5
0,5
0,5
0,5
02

04
4×02

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