اﶺﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ادلﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
اثﻧﻮﻳﺔ اﺑﻮ ذر اﻟﻐﻔﺎري – ﺣﲈم ﺑﻮﲩﺮ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ -ﻋﲔ ﲤﻮﺷﻨﺖ -
دورة2017 :م
ﻧﻮي
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ﻋﲆ ّ
اﳌﱰﴊ ٔان ﳜﺘﺎر ٔاﺣﺪ اﳌﻮﺿﻮﻋﲔ اﻟﺘﺎﻟﻴﲔ:
اﳌﻮﺿﻮع ا ٔﻻ ّول

اﻟﻨّﺺ:
ادلﻫﺮ ﻻ ﳜﴙ اﻟ َﻘﻨﺎ واﻟﻘﻮ ِاﺿ َﺒﺎ
ﻫ َُﻮ ُ
ﻓَـﻼ ﺗ َُﻚ َﻣﻐـــــ ُﺮور ًا ﺑ َ
ﻨﻔﺴﻚ ﻏﺎ ِﻓ ًﻼ
وﻻ ﺗ َُﻚ ﳑّﻦ َﻃﻴّﺸﺘَـــــﻪ َﻣﻄﺎ ِﻣــــــﻊ
ﻋَﲆ ٔاﺛَــــــــﺮي اي َﻣﻦ ٔا َرا ُﻩ ُﻣ َﺠﺎ ِﻫﺪا
ﻓَـﲈ ٔاﻧـﺎ ّ
ابﻟﺸـﺎﱐ وﻟﻜــﻦ ٔاﻧـﺎ اﻟـّﺬي
ﻓَ َﻘﺪ َ َﲨ َﻌﺘـــــﲏ َواﻟﻠّﻴـﺎﱄ َﺣـــ َﻮا ِد ٌث
ﻓَﻨَﻜّ ُ
ﺪق ّاﻟﺰﻣـ ِﺎن ٔﻻﻧ ّـﲏ
ﺒﺖ ﻋﻦ ِﺻـ ِ
وﻣﺎ اﳌ َـﺮ ُء ِ ٕا ّﻻ َﻣﻦ ﺗَــ َﺮا ُﻩ ُﻣـﺪا ِﻓﻌـــــ ًﺎ
ﻓَ ُﻘـﻞ ّﻟذلي ﻳَﺒﻐﻲ اﻫ ِﺘﻀَ ﺎ َم ُﺣﻘﻮ ِﻗـﻨَﺎ
ﻨﺤﻦ ﺑَﻨـﻮ ا ٔﻻﻋـ َﺮ ِاب ُﻛـﻨّﺎ وﱂ ﻧَ َﺰل
ﻓـ ُ
ﻓَـﻴَـﺎ َو َﻃـﲏ ﻻ ز َ
ﻟﺖ ٔا ّو َل ﺑُـﻘـ َﻌـ ٍﺔ
َﻃـ َﻮ َ
ﻳﺖ ﻣـﻦ اﻻٓﺛـ ِﺎر ﻣﺎ ﻟﻮ ﻧﺸـﺮﺗَـ ُﻪ
َوﺣ ِﻘّـﻚ اي ﺣــ ّﺮﻳﺔ ﻗَـﺪ ﻋ َِﺸـﻘـﺘـ ُـﻬﺎ
وﴎ َﺟـﲈلٍ ِﻓـــــﻴـﻚ ﻫـﺎ َم ﲝـﺒّـﻪ
ِّ

ﺎب ادلﻫــــ ُﺮ َ
ﻣﻨﻚ اﳌ َ َﻮا ِﻫـ َﺒﺎ
وﻟﻜﻦ ﳞـ ُ
َﺣ ِﻘﻴ َﻘﺘـــــَﻬﺎ ﻓَﺎﻋﻠـَﻢ َوﺣـﺪّ اﻟ َﻌـــــ َﻮا ِﻗﺒـَﺎ
ﻓَـ)ﻳَﺎٔﰉ ﺑﺎٔن ﻳَﻘﴤ دلى اﳊ َّﻖ و ِاﺟﺒﺎ (
ِﻟ َﻴﺒـﻠُ َﻎ ﰲ ﻫـﺬا ّاﻟﺰﻣـــــ ِﺎن ّاﻟﺮﻏـﺎﺋِـ َﺒـﺎ
ﻣﻨﱪ اﻻٕﺧـ ِ
ﻼص ﻣـﺎزا َل ﺧﺎ ِﻃﺒ َـﺎ
ﻋَﲆ ِ
ﻓﲀﻧ َﺖ َﻣ َﻮا ِﺛﻴـــــ ُﻖ اﻟﻠَﻴَـﺎﱄ َﻛــــ َﻮاذﺑ َـﺎ
ر ٔا ُ
ﺪق انﻛﺒﺎ
اﻟﺼ ِ
ﻳﺖ زﻣﺎﱐ ﻋﻦ َﻫﻮى ّ
َﻋ ِﻦ َاﻟﻮ َﻃـ ِﻦ اﳌَﺤﺒﻮﺑﺶ ﻗَـﻠﺒـ ًﺎ وﻗﺎﻟـ َﺒـﺎ
ﺳـ ُﺘﺼ ِﺒـ ُﺢ َﻣﻐﻠ ُـﻮ ًاب وٕان ﻛﻨـ َﺖ ﻏَﺎ ِﻟـ َﺒـﺎ
ﲟﺎ ﺧ َّﺼﻨﻀﺎ اﳌ َـﻮﱃ ﻧ َ ُﻔــ ُﻮق ا ٔﻻ َﺟـﺎ ِﻧـ َﺒﺎ
ﻣـﻦ ا ٔﻻ ِ
ﻟﻠﱪاﻳـﺎ ﲺـﺎﺋِ َﺒﺎ(
رض ) ٔاﺑـﺪَ ت َ َ
ﺠﻰ و َﻣـ َﻮاﻫـ َﺒﺎ
ﻟﻀﺎﻗـﺖ ِﺑ ِﻪ ادلّ ﻧـ َﻴﺎ ِﺣـ ً
و ٔاﻧ َﻔ ُ
ﻘﺖ ﻋـﻤﺮي ﰲ ﻫـ َﻮاﻫـﺎ ﻣـﺤـﺎرﺑـَﺎ
ﻐﺎرﺑـَﺎ
ﺮق اﺟـﻼ ًﻻ ﻓَ َﺤـﻠّﻮا اﳌ َ ِ
ﺑﻨﻮ اﻟﺸـ ِ
ِٕ
ّ
ﺒﻨﺎﱐ رﺷـﻴﺪ ٔاﻳﻮب )ادلّ ﻳﻮان(
اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻠ ّ
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ا ٔﻻﺳـﺌةل:
اﻟﻔﻜﺮي 10) :ﻧﻘﺎط(
ٔا ّوﻻ -اﻟﺒﻨﺎء
ّ
ّ
ذكل؟وﰣ ﺑﺎٔﻟﻔﺎظ ﻣﻦ اﻟﻨّﺺ.
 -1إﻻم ﻳﺪﻋﻮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ؟وﻣﺎ ﻫﺪﻓﻪ ؟وﻣﺎ اﻟﲋﻋﺔ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻦ
 -2ﻣﺎ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ؟ وﳌﺎذا؟ ﻫﻞ ﺗﻮاﻓﻘﻪ اﻟﺮ ٔاي؟ ﻋﻠّﻞ.
 -3ﰈ اﻓﺘﺨﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ؟ ّ
وﻋﻼم ﻳﺪّ ل ذكل؟
اﳋﺎص.
 -4ﳋ ّﺺ ﻣﻀﻤﻮن ا ٔﻻﺑﻴﺎت اﻟﺴـﺒﻌﺔ ا ٔﻻﺧﲑة ﺑﺎٔﺳﻠﻮﺑﻚ ّ
 -5ﻣﺎ اﻟﻨّﻤﻂ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﲆ اﻟﻨّﺺ؟ اذﻛﺮ ّ
ﻣﺆﴍﻳﻦ هل ﻣﻊ اﻟﺘّﻤﺜﻴﻞ.
ﻐﻮي 06) :ﻧﻘﺎط(
اثﻧﻴﺎ -اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻠ ّ ّ
ٔ -1أ .اﻋﺮب ﻣﺎﻳﲇ إﻋﺮاب ﻣﻔﺮدات:
"وﻃﲏ" ﰲ ﺻﺪر اﻟﺒﻴﺖ اﳊﺎدي ﻋﴩ) ،(11و"ﻟﻮ" ﰲ ﺻﺪر اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﴩ).(12
اﰊ ﻟﻠﺠﻤﻠﺘﲔ اﻟﻮاﻗﻌﺘﲔ ﺑﲔ ﻗﻮﺳﲔ؟
ب .ﻣﺎ اﶈ ّﻞ اﻻٕﻋﺮ ّ
 )ﻳَﺎٔﰉ ﺑﺎٔن ﻳَﻘﴤ دلى اﳊ َّﻖ و ِاﺟﺒﺎ ( اﻟﻮاردة ﰲ ﲺﺰ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﻟﺚ).(3ﻟﻠﱪاﻳـﺎ ﲺـﺎﺋِ َﺒﺎ( اﻟﻮاردة ﰲ ﲺﺰ اﻟﺒﻴﺖ اﳊﺎدي ﻋﴩ).(11
 ) ٔاﺑـﺪَ ت َ َوﴎ ﺑﻼﻏﺘﳱﲈ:
 -2اﴍح ّ
اﻟﺼﻮرﺗﲔ اﻟﺒﻴﺎﻧ ّﻴﺘﲔ اﻻٓﺗﻴﺘﲔّ ،ﰒ ّﺑﲔ ﻧﻮﻋﳱﲈ ّ
 " ﻳَﺒﻐﻲ اﻫ ِﺘﻀَ ﺎ َم ُﺣﻘﻮ ِﻗـﻨَﺎ " اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺘﺎﺳﻊ. " ﺑﻨﻮاﻟﺸـﺮق اﺟـﻼ ًﻻ " اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﺒﻴﺖ ا ٔﻻﺧﲑ.
ِ
ِٕ
 -3ﺣﺪّ د اﳌﺴـﻨﺪ واﳌﺴـﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻌﺒﺎرﺗﲔ اﻻٓﺗﻴﺘﲔ اﻟﻮاردﺗﲔ ﰲ اﻟﻨّﺺ:
ﻐـــــﺮور ًا ".
ـــﻮا ِد ٌث "  " -ﺗ َُﻚ َﻣ ُ
 " َ َﲨ َﻌﺘـــــﲏ َواﻟﻠّﻴـﺎﱄ َﺣ َاﻟﴫﻓﻴﺔ.
ﲨﻌﻲ ،ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻨﳤـﻰ اﶺﻮع وﲨﻊ ّﻗةل ﳏﺪّ دا ﺻﻴﻐﺘﳱﲈ ّ
 -4اﺳـﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻨّﺺ اﰟ ﺟﻨﺲ ّ
اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻮارد ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻌﺎﴍ؟ وﻣﺎ ﻏﺮﺿﻪ
اﻟﺒﻼﻏﻲ؟
 -5ﻣﺎ ﻧﻮع ا ٔﻻﺳﻠﻮب
ّ
ّ
ﻘﺪي 04) :ﻧﻘﺎط (
اثﻟﺜﺎ – اﻟﺘّﻘﻮﱘ اﻟﻨّ ّ
ﰷن ٔادب اﳌﻬﺠﺮ ﺑﺴﻤﺔ ﰲ ﰰ اﻟﺰﻣﺎن,و ٔاﻧﺸﻮدة ﻋﺬﺑﺔ ﰲ ﺛﻐﺮ اﻟﺘﺎرﱗ .ﺳﺎﻋﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻐﱰب ﻋﻦ وﻃﻨﻪ ﰲ
اﺣامتل ﻣﺮارة اﻟﻐﺮﺑﺔ.
اﳌﻄﻠﻮب :
ﲢﺪث ﻋﻦ ﻧﺸﺎٔة ٔادب اﳌﻬﺠﺮ ’ﳏﺪدا ٔاﱒ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ’ ﻣﻊ ذﻛﺮ ٔارﺑﻌﺔ ﻣﻦ ٔاﻋﻼﻣﻪ.
ابﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﰲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﲀﻟﻮراي
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اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺜﺎﱐ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اﻟﻨّﺺ:

واﳊﻖ ٔا ّن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳊﻖ واﻟﻮاﺟﺐ ﱔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺗﻔﴪ ﻟﻨﺎ ﻧﺸﺎٔة اﳊﻖ ذاﺗﻪ ،ﺗكل اﻟﱵ
ﻻ ﳝﻜﻦ ٔان ﻧﺘﺼﻮرﻫﺎ ﻣﻨﻔﺼةل ﻋﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ،وﻫﻮ ﻳﻌﺪ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ " ٔاول ﲻﻞ ﻗﺎم ﺑﻪ اﻻٕﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﺘﺎرﱗ".
ﻓﺎﻟﺴـﻴﺎﺳﺔ اﻟﱵ ﻻ ﲢﺪث اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻦ واﺟﺒﺎﺗﻪ ،وﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎٔن ﺗﴬب هل ﻋﲆ ﻧﻐﻤﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ ،ﻟﻴﺴﺖ
ﺳـﻴﺎﺳﺔ،وٕاﻧ ّﲈ ﱔ ﺧﺮاﻓﺔٔ ،او) ﱔ ﺗﻠﺼﺺ ﰲ اﻟﻈﻼم( ،وﻟﻴﺲ ﻣﻦ همﻤﺘﻨﺎ ٔان ﻧﻌﲅ اﻟﺸﻌﺐ ﳇﲈت و ٔاﺷﻌﺎر ًا ،ﺑﻞ
ٔان ﻧﻌﻠﻤﻪ ﻣﻨﺎﱑ وﻓﻨﻮ ًان.
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ همﻤﺘﻨﺎ ٔان ﻧﻐﲏ هل ﻧﺸـﻴﺪ اﳊﺮﻳﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺮف ا ٔﻻﻏﻨﻴﺔٔ ،او ٔان ﻧﻘﻮل هل وﻧﻜﺮر اﻟﻘﻮل ﰲ
اﳊﻘﻮق ،ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎٔ ،او ٔان ﻧﻠﻘﻨﻪ ﻓﻀﺎﺋﻞ الاﲢﺎد اﳌﻘﺪس ،ﻓﺎٕن ﻏﺮﻳﺰة اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻗﺪ ﻋﻠﻤﺘﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ.
وﰲ ﳇﻤﺔ واﺣﺪة ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﺎٔﻧﻨﺎ ٔان ﻧﻜﺸﻒ هل ﻋﲈ ٔاﱂ ﲟﻌﺮﻓﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﺑﻞ ٔان ﳕﻨﺤﻪ ﻣﻦ
اﳌﻨﺎﱑ اﻟﻔﻌﺎةل ﻣﺎ ﻳﺴـﺘﻄﻴﻊ ﺑﻪ ٔان ﻳﺼﻮغ ﻣﻮاﻫﺒﻪ وﻣﻌﺎرﻓﻪ ﰲ ﻗﺎﻟﺐ اﺟامتع ﳏﺲ .وﺑﻌﺒﺎرة ٔادق :ﻟﻴﺲ اﻟﺸﻌﺐ
ﲝﺎﺟﺔ إﱃ ٔان ﻧﺘﳫﻢ هل ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ وﺣﺮﻳﺘﻪ ،ﺑﻞ ٔان ﳓﺪد هل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﳛﺼﻞ ﲠﺎ ﻋﻠﳱﺎ ،وﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻻ
ﳝﻜﻦ إﻻ ٔان ﺗﻜﻮن ﺗﻌﺒﲑ ًا ﻋﻦ واﺟﺒﺎﺗﻪ.
ﺳـﻴﻜﻮن ﻋﲆ ﳎﳣﻊ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳌﻮﺣﺪﻳﻦ إذنٔ ،ان ﳜﻔﻒ ﻣﻦ ﻧﺰوﻋﻪ إﱃ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ابﳊﻘﻮق ،ﻟﲄ
ﻳﻔﺮغ ﻻﺳـﺘﺨﺪام اﻻٕﻧﺴﺎن واﻟﱰاب واﻟﻮﻗﺖ اﺳـﺘﺨﺪاﻣﺎ ﻓﻨﻴ ًﺎ ﻻﺳـﺘﺤﺪاث ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺟامتﻋﻲ ،ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ذاﺗﻪ
اﳊﻖ ،وذكل ﲟﻘﺘﴣ الاﻗﱰان اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﻮاﺟﺐ .ﻓﺮﰟ ﺳـﻴﺎﺳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻌﻨﺎﻩ إﻋﺪاد اﻟﴩوط اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ
واﳌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﺎرﱗٔ ،اﻋﲏ إﻋﺪاد اﻻٕﻧﺴﺎن ﻟﺼﻨﻊ اﻟﺘﺎرﱗ.
وٕاﻧﺴﺎن ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳌﻮﺣﺪﻳﻦ ﻗﺎدر ﻋﲆ رﰟ ﻫﺬﻩ اﻟﺴـﻴﺎﺳﺔ ،ﻟﻮ ٔاﻧ ّﻪ ﻧﺎٔى ﺑﻨﻔﺴﻪ ٔان ﻳﺴكل ﻣﺴكل
ا ٔﻻﻣﻴﺒﺎ اﻟﱵ ﺗﱰﺑﺺ ﺑﻔﺮﻳﺴﺔ ﺗﻘﻊ ﻟﻬﺎ اﻋﺘﺒﺎﻃﺎ ،ﻓﺎٕذا ﱔ ﻓﺮﻳﺴﺔ ﻏﲑ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ،وﻣﻌﲎ ﻫﺬا ٔاﻧ ّﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﺪث
ﻗﻠﻴﻼ ٔاو ﻳﺪع اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ،وﻳﺘﺤﺪث ﻛﺜﲑا ﻋﻦ واﺟﺒﺎﺗﻪ ،وﻳﻜﱶ ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻮاﻫﺒﻪ وﻣﻮاردﻩ،
ﻳﻜﻮن ﺑﺬكل ﻗﺪ ﻧﺎٔى ﻋﻦ ٔان ﻳﻜﻮن ﳐﻠﻮﻗ ًﺎ ﳏﺮوﻣ ًﺎ ،ﳞﺪدﻩ داﲚ ًﺎ ﻋﺪوان الاﺳـﺘﻌﲈر ،وﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا الاﻧﺴﺎن
ﻓﺮﻳﺴﺔ ﺳﻬةل إذا ﻣﺎ) اﲡﻪ إﱃ ﺗﺜﻘﻴﻒ ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻔﻜﲑﻩ وﻃﺮاﺋﻖ ﲻهل( ،ﻃﺒﻖ ﻣﻨﻄﻖ ﲻﲇ ﳜﻄﻂ ﻧﺸﺎﻃﻪ،
وﻣﻨﻄﻖ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻳﻨﻈﻢ ﻓﻜﺮﻩ ،وٕاذا ﻣﺎ ﲣﻠﺺ ﻣﻦ اﳋﺮاﻓﺎت اﻟﱵ ﺗﻜﻒ ﻧﺸﺎﻃﻪ ،وﲢﺪّ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ.
ﻣﺎكل ﺑﻦ ﻧﱯ -ﻣﻦ ﻛﺘﺎب وهجﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﻻٕﺳﻼﱊ ص  143و- 144
ﻟﻐﻮي :ا ٔﻻﻣﻴﺒﺎ  ):اﳊﻴﻮان ( أﻣﻴﺒﺔ  ،ﺣﻴﻮان ٔا ّو ّﱄ وﺣﻴﺪ اﳋﻠ ّﻴﺔ ﻳﺘﻮادل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ الاﻧﻘﺴﺎم
ﴍح ّ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﻟﻔﻜﺮي 10) :ﻧﻘﺎط(
ٔا ّوﻻ -اﻟﺒﻨﺎء
ّ

ا ٔﻻﺳـﺌةل:

-1ﻣﺎ اﳌﻮﺿﻮع اذلي ﻋﺎﳉﻪ اﻟﲀﺗﺐ ﰲ ﻧﺼﻪ؟ اﴍح وهجﺔ ﻧﻈﺮﻩ ﻓﻴﻪ ﻣﺒﻴﻨﺎ اﻟﻬﺪف ﻣﻨﻪ.
 -2ﻣﺎ ﱔ همﻤﺔ اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ٕازاء اﻟﺸﻌﺐ ﻟﺒﻨﺎء ﺣﻀﺎرة ؟.
 -3ﻣﺎذا ﻳﻘﺼﺪ اﻟﲀﺗﺐ ﺑﻌﺒﺎرة" إﻧﺴﺎن ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳌﻮﺣﺪﻳﻦ "؟
 / -4ﻣﱴ ﻳﺴـﺘﻄﻴﻊ إﻧﺴﺎن ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳌﻮﺣﺪﻳﻦ ﺻﻨﻊ اﻟﺘﺎرﱗ ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﲀﺗﺐ ؟ ﻫﻞ ﺗﻮاﻓﻘﻪ اﻟﺮ ٔاي؟ﻋﻠﻞ
 -5ﻣﺎ اﻟﻨّﻤﻂ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﲆ اﻟﻨّﺺ؟ اذﻛﺮ ّ
ﻣﺆﴍﻳﻦ هل ﻣﻊ اﻟﺘّﻤﺜﻴﻞ.
ﻐﻮي 06) :ﻧﻘﺎط(
اثﻧﻴﺎ -اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻠ ّ ّ
 -1ﻋﲆ ﻣﻦ ﺗﻌﻮد اﻟﻨﻮن ﰲ" همﻤﺘﻨﺎ"و اﻟﻬﺎء ﰲ " ﳕﻨﺤﻪ" ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ و ﻣﺎ وﻇﻴﻔﳤﲈ ﰶ ﺑﻨﺎء اﻟﻨﺺ
ٔ -2أ .اﻋﺮب ﻣﺎﻳﲇ إﻋﺮاب ﻣﻔﺮدات:
"إذا" ﰲ اﻟﻔﻘﺮة ا ٔﻻﺧﲑة ،و"اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ" ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
اﰊ ﻟﻠﺠﻤﻠﺘﲔ اﻟﻮاﻗﻌﺘﲔ ﺑﲔ ﻗﻮﺳﲔ؟
ب .ﻣﺎ اﶈ ّﻞ اﻻٕﻋﺮ ّ
 )ﱔ ﺗﻠﺼﺺ ﰲ اﻟﻈﻼم( اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻔﻘﺮة ا ٔﻻوﱃ )اﲡﻪ إﱃ ﺗﺜﻘﻴﻒ ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻔﻜﲑﻩ وﻃﺮاﺋﻖ ﲻهل( اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻔﻘﺮة ا ٔﻻﺧﲑة..وﴎ ﺑﻼﻏﳤﲈ:
 -3اﴍح ّ
اﻟﺼﻮرﺗﲔ اﻟﺒﻴﺎﻧ ّﻴﺘﲔ اﻻٓﺗﻴﺘﲔّ ،ﰒ ّﺑﲔ ﻧﻮﻋﳱﲈ ّ
 " وﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎٔن ﺗﴬب هل ﻋﲆ ﻧﻐﻤﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ " اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻔﻘﺮة ا ٔﻻوﱃ. " وٕاﻧ ّﲈ ﱔ ﺧﺮاﻓﺔ " اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻔﻘﺮة ا ٔﻻوﱃ.ادي ،اﰟ ﲨﻊ.
 -4اﺳـﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻨّﺺ اﰟ ﺟﻨﺲ إﻓﺮ ّ
اﳉﺮ ﰲ ﻗﻮل اﻟﲀﺗﺐ" واﳊﻖ ٔا ّن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳊﻖ ....ﰲ اﻟﺘﺎرﱗ".
ّ -5ﺑﲔ ﻣﻌﺎﱐ ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ و ّ
ﻘﺪي 04) :ﻧﻘﺎط (
اثﻟﺜﺎ – اﻟﺘّﻘﻮﱘ اﻟﻨّ ّ
دﰊ .ﺣﺪّ دﻩ ﻣﺴﺘﺸﻬﺪا ﻣﻦ اﻟﻨّﺺ.
ٔا -ﻳﻌﻜﺲ اﻟﻨّﺺ ﻣﻼﻣﺢ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﲀﺗﺐ ا ٔﻻ ّ
بّ -ﻣﺮت اﳌﻘﺎةل ﲟﺮاﺣﻞ ،ﰲ ٔاي ﻣﺮﺣةل ﻳﺼﻨّﻒ اﻟﲀﺗﺐ .ﻋﻠّﻞ إﺟﺎﺑﺘﻚ.
ج -اذﻛﺮ ارﺑﻌﺔ ﻛﺘﺎب ﺟﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻓﻦ اﳌﻘﺎل.
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الاجابة المنوذجية
البناء
الفكر
/1يدعو الشاعر يف قصيدته اىل التحيل ابلقمي ا ألخالقية الفاضةل النبيةل و
ي
الابتعاد عن الصفات ادلنيئة و الهدف من ذكل هو اصالح احوال اجملمتع و
تربية افراده تربية صاحلة و الزنعة املرتتبة عن ذكل انسانية اصالحية و
الالفاظ ادلاةل عىل ذكل حق –جامل – حرية .حب.

سمل
التنقيط

2ن

 /2موقف الشاعر من الزمن موقفا سلبيا حيث اكن ال يثق به و ال يصدقه
الن حوادثه اكذبة ترس أأحياان و حتزن أأحياان أأخرى
احرتام راي املرتحش مع التعليل
 /3افتخر الشاعر بنفسه و انسانيته البيت 5و بوطنه و عروبته و هدا
يدل عىل ذاتية الشاعر و نزعته الوطنية و القومية
 /4التلخيص
ان االنسان العريب احلقيقي هو اذلي يدافع عن وطنه بلك ما ميلكل من قوة
و ال يعرضه لالس تعامر همام يكن.مفن أأراد ظمل العرب س يغلب حامت  ،الن
أأرضه حوت العجائب و املواهبا ،فاحلرية يه العشق اذلي يفين فيه
االنسان معره حماراب .و حب هدا الوطن مكل أأهل املرشق و املغرب
 /5المنط الغالب عىل النص  :وصفي ايعازي
مؤرشاته :الاكثار من الاوصاف و النعوت و الاحوال
اس تعامل الصور البيانية
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2ن

2ن

2ن

/1الاعراب :
*وطين :منادى منصوب و عالمة نصبه الفحة املقدوة عىل اخره منع من
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 احل َّق و ِاجبا )  :مجةل اس تئنافية ال حمل لها من
االعراب
للَبايـا جعـائِ َبا) :ج فعلية يف خمل جر نعت.
 ( أأبـدَ ت َ َالصورتني البيان ّيتني:
-2ارشح ّ
 " يَبغي اه ِتضَ ا َم ُحقو ِقـنَا " اس تعارة مكنية ش به الشاعر احلقوق يشئهيضم 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
رق اجــــال اال " كناية عن موصوف العرب ووجه بالغهتا تصوير
" بنو الشـ ِِ
املعىن املراد تصويرا مرئيا تراتح هل النفس
 -3حتدّ يد املس ند واملس ند اليه:
غـــــرور اا ".
ـــوا ِدث "  " -ت َُك َم ُ
 " َ َمج َعتـــــين َواللّيـايل َح َاملس ند
مجع
مغرورا (خَب اكن)

املس ند اليه
حوادث
مضري مس ترت تقديره انت

مجعي ،صيغة منهتى امجلوع ومجع
 -4اس تخرج من النّص امس جنس ّ
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2ن
*0.5
4

1ن
*0.5
2

1ن
0.25
*4

الّصفية)1.25( .
ّقةل حمدّ دا صيغتهيام ّ
امس جنس مجعي صيغة منهتى امجلوع مجع قةل
أأاثر /أأجانب أأفعال
مواهب مفاعل
اعراب /الرشق
عواقب فواعل
0.25
2*0.25
2*0.25
البالغي الوارد يف البيت العارش أأسلوب خَبي 0.75
 -5نوع ا ألسلوب
ّ
البالغي الافتخار 0.25
غرضه
ّ
قدي 04( :نقاط )
اثلثا – التّقومي النّ ّ
اكن أأدب املهجر بسمة يف مف الزمان,و أأنشودة عذبة يف ثغر التارخي .ساعد
العريب املغرتب عن وطنه يف احامتل مرارة الغربة.
املطلوب :
حتدث عن نشأأة أأدب املهجر ’حمددا أأمه خصائصه ’ مع ذكر أأربعة من
أأعالمه.
نشأأ ا ألدب املهجري يف ا ألمريكتني الشاملية واجلنوبية بني أأبناء اجلاليات اليت
نزحت من بالد الشام يف أأواخر القرن التاسع عرش و بداية القرن العرشين
ألس باب اقتصادية وس ياس ية  ،واكن العديد من ش باب هذه اجلاليات
.مثقفني بثقافة رحبة واسعة
ينقسم أأدابء املهجر اىل قسمني  :فئة املهجر الشاميل يف الوالايت املتحدة
ا ألمريكية وفئة املهجر اجلنويب يف الَبازيل عىل وجه اخلصوص وقد كونت
لك فئة مدرسة لها خصائصها املمزية اليت تتشابه يف كثري من السامت
وتتباين يف بعضها  ،فأأسس أأدابء املهجر الشاميل مدرسة الرابطة القلمية عام
1921اكنوا أأبعد أأثرا و أأذيع صيتا من أأدابء املهجر اجلنويب ادلين أأسسوا
مدرسة العصبة ا ألندلس ية  ،فقد اكنوا يزنعون مزنعا حديثا يف اجتاهاهتم
الفنية فاكنوا أأبرز من أأدابء اجلنوب و أأكرث تأأثريا يف ا ألدب العريب املعارص
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مهنم  ،أأما اجلنوبيون فقد ظل أأكرثمه يسري عىل سنن احملافظني يف الرشق
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
-1ما املوضوع اذلي عاجله الاكتب يف نصه العالقة بني احلق و الواجب.
ووهجة نظره انه يرى انه جيب علينا أأن نعمل الشعب املناجه و الفنون .ذلا
جيب عليه ان حيسن اس تعاملها مع مواهبه ليحصل عىل حقوقه .و الهدف
هو حماولته اصالح أأحوال اجملمتع .
ال -2هممة املفكرين ازاء الشعب لبناء حضارة:
*منحهم من املناجه الفعاةل ما يس تطيع به أأن يصوغ مواهبه ومعارفه يف قالب
اجامتع حمس.
*  ،أأن حندد هل الوسائل اليت حيصل هبا عىل حقوقه وحريته ،وهذه
الوسائل ال ميكن اال أأن تكون تعبري اا عن واجباته.
* -3ماذا يقصد الاكتب بعبارة" انسان ما بعد املوحدين "؟
االنسان بعد سقوط دوةل املوحدين أأي االنسان اذلي عرف احنطاطا و
ضعفا وورث لك جراثمي الاهنيار و التخلف
 / -4يس تطيع انسان ما بعد املوحدين صنع التارخي يف نظر الاكتب اذا
اجته اىل تثقيف طرائق تفكريه وطرائق مع و طبق منطق معيل خيطط
نشاطه ،ومنطق علمي موضوعي ينظم فكره ،و التخلص من اخلرافات اليت
تكف نشاطه ،وحتدّ من فاعليته.
احرتام راي املرتحش مع التعليل
 -5النّمط الغالب عىل النّص تفسريي خيدمه احلجاج
املؤرشات من الكراس
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تعود النون يف" هممتنا" عىل املفكرين أأي الاكتب و امثاهل و الهاء يف "
مننحه" عىل الشعب .وظيفهتام يق بناء النص اهنام ساهام يف اتساق فقرات
النص
 -2أأ .أأعراب ماييل اعراب مفردات:
"اذا"  :حرف مفاجاة مبيين عىل السكون ال حمل هل من الاعراب
 ،و"الفضائل :بدل منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة عىل اخره
ايب للجملتني
ب .احمل ّل االعر ّ
 (يه تلصص يف الظالم)  :مجةل معطوفة عىل مجةل ال حمل لها منالاعراب
 (اجته اىل تثقيف طرائق تفكريه وطرائق معهل) مجةل فعلية يف حملجر مضاف اليه( ما هنا زائدة ال حمل لهتا من الاعراب)
الصورتني البيان ّيتني :
 -3رشح ّ
 " وتكتفي بأأن ترضب هل عىل نغمة حقوقه " اس تعارة مكنية حيثش به الشاعر احلقوق ابلآةل املوس يقية فذكر املش به و حدف املش به به و
رمز هل بأأحد لوازمه عىل سبيل الاس تعارة املكنية
 " وانّام يه خرافة " تش به بليغ ذكر املش به الس ياسة و املش به بهاخلرافة و حدف اداة التشبيه و ووجه الش به
ادي ،امس مجع.
 -4اس تخرج من النّص امس جنس افر ّ
ادي
ا امس جنس افر ّ
تراب/ظالم

امس مجع.
الشعب

اجلر يف قول الاكتب" واحلق أأ ّن العالقة بني
 -5معاين حروف العطف و ّ
احلق ....يف التارخي".
الالم  :الواسطة /عن :اجملاوزة /الباء :الاس تعانة  /يف :الظرفية
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قدي 04( :نقاط )
اثلثا – التّقومي النّ ّ
ديب.
أأ -يعكس النّص مالمح مذهب الاكتب ا أل ّ
املذهب الواقعي الن الاكتب يعاجل قضية ختص الواقع العريب االساليم
بّ -مرت املقاةل مبراحل ،الاكتب يصنّف يف املرحةل الثالثة (ا ألخرية)
النه ختلص من قيود الصنعة اللفظية و اهمت ابملعىن أأكرث من املبىن جفاءت
مقالته تتسم ابملضوعية و ادلقة و الاجياز و املهنجية (مقدمة –عرض-
خامتة)
ج -اربعة كتاب جزائريني من كتاب فن املقال
محمد البشري االبراهميي -ابن بأأديس -العريب تبيس-ماكل بن نبىي
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