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ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺒﻮﻳﺮﺓ
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ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﰲ ﻣﺎﺩﺓ  :ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺎ

ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﺮﺷﺢ ﺃﻥ ﳜﺘﺎﺭ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﲔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﲔ :
ﺍﻟﻨﺺ :

ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ :

 -1ﻧــــــﻮﳁﱪ َ ﺪﺛ ْﻨﺎ،ﻋﻬﺪﻧــــــــــــــــــــﺎك ﺻــــــﺎدﻗﺎ
 -2أﻟﺴـــﺖ ا ي ﻨـــﺖ اﳌﺴ ــــــــــــﺢ ﺑﺄرﺿـــﻨﺎ
 -3أﻟﺴــﺖ ا ي دﯾــﺖ ّ ــﲆ اﻟﻔـــــــــــــﺪا
 -4وﺛ ــــﺎ وروح اﻟﺸّ ــــﻌﺐ ﺗــــﺬﰾ ﻋﺮوﻗ ــــــــــــﺎ
 -5وﺛـ ﻧﺮـﺎ ﻋـﻠـﻰ دﻧﯿﺎ اﻟــﻬــــــــــــــــﻮان ﻧ ﺪﻛّﻬﺎ
 -6وﻗــــﺎﻟﻮا ﻣ ــــﺎل ا ــــــــــــــﺪ ﻓــــﻮق ﻣﺸــــﺎﻧﻖ
 -7وﻗـــﺎﻟﻮا اﻧﻌﺘـــﺎق اﻟﺸّ ـــﻌﺐ ﻓـــــــﻮق ﻣﻘﺎﺻـــﻞ
اﻟﺴــــﲈ
 -8ﻠﳱــــﺎ ﺻــــﻌﺪ ﻧﻄﻠــــﺐ اﻟﻌـــــــــﺰّ ﰲ ّ
ــــﺮ رﺣﳢـــــ ﺎ
 -9إذا اﻷرض ﯾﻮﻣـــــﺎ ﺿـــــﺎق ﳊـ ّ
ﳀـــﱪ ﺑ ـــــــــــــــــــــﻲ ا ّ ﻧﯿــــﺎ ﻧﻔﻤـــﱪ أﻧ ّﻨــــﺎ
ّ -10
 -11ﺳـــ ﺄر ﻠﺒ ـــﺖ ا ي ﻛــــــــــــــــﺎن آﻫـــﻼ
ﻠﺤــــــــــــــــﺮ اﻟﻔـــﺪاﰄّ ﻗـــﺪ ـــﺪا
ّ
 -12ﺳـــ ﺄر
 -13وﳕـــــﻸ ﺻـــــﺪر اﻷرض رﻋﺒـــــﺎ ﲝﺮﺑ ـــــــــــﺎ

أﻟﺴـــــﺖ ا ي أﳍﻤـــــﺖ أﺣـــــــــــ ﺎر اﻟﻨ ّﻄﻘـــــﺎ
وأﴍﻓـــــﺖ ﻣـــــﻦ ﻠﯿـــــﺎك ﲣﻠﻘـــــــــــــــﻨﺎ ﻠﻘـــــﺎ
ﻓ ﻘ ﻤ ـ ﺎ ﳔــﻮض اﻟ ــﻨ ّﺎر واﻟﻨ ّــﻮر واﳊﻘ ّــــــــﺎ
وﴎ وروح ﷲ ﺗﻐﻤــــــــــــــــــــــــﺮ رﻓﻘــــــــــــﺎ
ورﺣ ـــــﺎ ﳖـــــ ّﺪ اﻟﻈـــــﲅ ﻧﺼـــــﻌﻘﻪ ﺻﻌﻘـــــــــــــــﺎ
اﻟﺸــــ ﻨﻘﺎ
ﻓ َُﺮﺣْ ــــﺎ ﻟِ ﻨ َﯿْ ــــﻞِ ا ـــــــــــــﺪ ﺴــــﺘﻌ ﻞ ّ
ﻓﻘﻤﻨـــــﺎ ـــــﲆ أﻋﻮادﻫـــــﺎ ﻧ ـــــــــــــــــﺸﺪ اﻟﻌﺘﻘـــــﺎ
وﻧﺘ ّ ــــــﺬ اﻟﻬﺎﻣــــــــــــــــﺎت ﻠﻤﻨﳤــــــ ﻰ ﻣــــــــــﺮﰵ
) ﻓ ﻠ ﺲ ﯾﻀﯿﻖ اﻟﺮّﺣﺐ ﰲ اﻟـﻘ ـ ّﺔ اﻟﺰّ رﻗ ﺎ(
)ﺳـــ ﺄر( ﻠﺸّ ـــﻌﺐ ا ي ﻟــــــــــــﻢ ـــﺰل ﺸـــﻘﻰ
ﻓﺮﺟّ ـــــﺖ ﺑـــــﻪ اﻷﻟﻐـــــﺎم ﺴﺤــــــــــــــــــﻘﻪ ﲮﻘـــــﺎ
ذﺑﯿ ـــــﺎ ﯾﻨـــــﺎ اﳋــــــــــــــــ ﺣـــــﻦّ ﺷـــــﻮﻗﺎ
وﻧﻌﺼــــــﻒ ﻷ ــــــﻼف ﳕﺤﻘﻬــــــﺎ ﳏﻘــــــــــــــــﺎ
 -ﻣﻔﺪﻱ ﺯﻛﺮﻳﺎ –
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ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ :
ﺃﻭﻻ  :ﺍﻟﺒﻨــــﺎﺀ ﺍﻟﻔﻜـــــﺮﻱ  12 :ﻧﻘﻄﺔ
 -1ﻣﺎ ا ﺎﻃﺐ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﯿﺪة؟ وﰈ ﺧﺼﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ اﻷﺑﯿﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﱃ؟
 -2ﻣﻄﻠﺐ ﻋﻈﲓ وﺗﻀﺤﯿﺎت أﻋﻈﻢ  ،ﯿﻒ ﱪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ ذ ؟ﻣ ﻞ ﺑﻌﺒﺎرﺗﲔ.
 -3روح اﻟﺘ ﺪي واﲵﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ ،وﲵﻬﺎ وﻣﺎ اﻷﺑﯿﺎت اﻟﱵ ﱪت ﻋﳯﺎ؟
 -4إﱃ أيّ ﻏﺮض ﺷﻌﺮي ﺗ ﳣﻲ اﻟﻘﺼﯿﺪة؟ وﻣﺎ أﱒ ﻗﳰﺔ ﺟﺴﺪﲥﺎ؟ دلّ ﻠﳱﺎ ﺑﻌﺒﺎرة وا ﺪة.
 -5ﻫﻞ ﲡﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻠﱱﻣﺎ؟ وﰣ ذ
-6ﻣﺎ ا ﳮﻂ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﲆ اﻟﻨﺺ؟ اذ ﺮ ﻣﺆﴍﻦ ﻣﻊ ا ﳣﺜﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ
 -7ﳋﺺ ﻣﻀﻤﻮن اﻷﺑﯿﺎت اﻷرﺑﻌﺔ اﻷوﱃ

ﺛﺎﻧﻴﺎ  :ﺍﻟﺒﻨــــﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐـــــﻮﻱ  08 :ﻧﻘﺎﻁ
 -1ﻣﺎ اﳊﻘﻞ ا ﻻﱄ ا ي ﯾﻀﻢ ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎظ "ﻣﺸﺎﻧﻖ  ،اﻷﻟﻐﺎم  ،اﻟﺸﻨﻘﺎ ،ﻣﻘﺎﺻﻞ" ﰒ ﺻﻨﻒ ﺣﻘﻼ آﺧﺮ ﻣﻀﺎدا
وﲰﻪ.

 -2أﻋﺮب ﻣﺎ ﲢﺘﻪ ﺧﻂ إﻋﺮاب ﻣﻔﺮدات  :اﻷرض  ،رﻋﺒﺎ  .وﻣﺎ ﺑﲔ ﻗﻮﺳﲔ إﻋﺮاب ﲨﻞ  :ﻓﻠ ﺲ ﯾﻀﯿﻖ اﻟﺮّﺣﺐ ﰲ
اﻟﻘ ّﺔ اﻟﺰّ رﻗ ﺎ ،ﺳ ﺄر .
 -3ﻣﺎ ﻧﻮع اﻷﺳﻠﻮب ﰲ اﻟﻌﺒﺎرﺗﲔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺘﲔ وﻣﺎ ﻏﺮﺿﻬﲈ اﻟﺒﻼﻏﻲ :وﺮ ﲆ دﻧﯿﺎ اﻟﻬــــــــــــــــﻮان ﻧﺪﻛ ّﻬﺎ  ،ﻓـــــ َ ّﱪ
ﺑﲏ ا ﻧﯿﺎ ﻧﻮﳁﱪ أﻧﻨﺎ ﺳ ﺄر.
 -4ﺪد ﻧﻮع اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﯿﺎﻧﯿﺔ ﻓ ﯾﲇ ﻣ ﯿﻨﺎ ﴎ ﺑﻼﻏﳤﺎ  :ﻧﻮﳁﱪ ﺪﺛﻨﺎ  ،ﻨﺖ اﳌﺴﯿﺢ  ،ﻧَــــــﻬُـــــ ّﺪ اﻟﻈﲅ
ّ -5ﺑﲔ ﻣﻦ ﻼل ﻣ ﺎل وا ﺪ ﯿﻒ ﺳﺎﱒ اﻟﺘﻜﺮار ﰲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺷﻌﻮر اﻟﺸﺎﻋﺮ.
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ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ :
ﺍﻟﻨﺺ:

ﻛﹶﺜﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑﲔ ﺃﺩﺑﺎﺀ ﺃﻭﺭﺑﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﳊﺮ  ،ﻭﺍﻷﺩﺏ ﺍﳌﻠﺘﺰﻡ  ،ﺣﱴ ﻛﺎﺩ ﺍﳌﺘﺘﺒﻊ
ﻟﻠﺠﺪﻝ ﳛﺴﺐ ﺃﻥ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺟﺪﻳﺪ  ،ﲤﺨﻀﺖ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﺘﻤﻊ !..
ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺍﳌﺴﻄﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ  ،ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﰲ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﻔﻦ ﻗﺪﱘ  ،ﺑﻞ ﺭﲟﺎ ﻛـﺎﻥ ﺍﻷﺻـﻞ ﰲ
ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﻔﻦ ﺃﻤﺎ ﻭﻟﺪﺍ ﻣﻘﻴﺪﻳﻦ  ،ﻭﺃﻤﺎ ﱂ ﻳﻌﺮﻓﺎ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ! ..ﻓﺎﻟﺸـﺎﻋﺮ ﰲ ﺍﺘﻤـﻊ
ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻲ  ،ﻭﻟﺪ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ  ،ﻣﺸﻴﺪﺍ ﺑﻔﻀﺎﺋﻠﻬﺎ  ،ﻣﺰﺭﻳﺎ ﲞﺼـﻮﻣﻬﺎ ! ..ﻭﱂ ﻳﻨﺴـﻠﺦ
ﺗﻔﻜﲑﻩ ﻋﻦ ﺗﻔﻜﲑ ﻗﺒﻴﻠﺘﻪ  ،ﻭﻳﺄﺧﺬ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﻣﺸﺎﻋﺮﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑـﺪﺃ
ﺍﺘﻤﻊ ﺑﺘﻄﻮﺭ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﻌﻘﺪ  ..ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺩﺭﺟﺔﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﻲ  ،ﻗﺪ ﻳﻄﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻟﺘـﺰﺍﻡ
ﰲ ﺍﻟﻔﻜﺮ  ،ﻭﺍﻷﺩﺏ  ،ﻭﺍﻟﻔﻦ  ،ﺇﺫﺍ )ﻇﻬﺮﺕ( ﻓﻴﻪ ﻓﻜﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ  ،ﺃﻭ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ  ،ﺫﺍﺕ
ﺃﺛﺮ ﰲ ﻧﻔﻮﺱ ﺍﻟﻨﺎﺱ ..
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﻋﻤﻖ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺷﻌﺐ ﳍﻤﺎ ﺃﻗﻮﻯ ﺍﻷﺛﺮ ﰲ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ  ،ﻭﻫﺬﺍ
ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﰲ " ﻣﺼﺮ" ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ  ،ﻭﻟﻨﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ "ﻣﻮﺭﻳﻪ" ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ " ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻭﺍﳊﻀـﺎﺭﺓ
ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ " ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻦ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﱂ ﻳﺘﻐﲑ ﰲ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻭﺍﳊﺎﺿﺮ  ،ﻭﺃﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﺍﳊﺮﻳـﺔ
ﻫﻲ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭﺍﳊﺪﻳﺜﺔ  ،ﻭﻟﻮ ﺗﺘﺒﻌﻨﺎ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﳌﻠﺘـﺰﻡ ﰲ ﻋﺼـﺮﻧﺎ ﺍﳊﺎﺿـﺮ
)ﻟﻮﺟﺪﻧﺎﻩ( ﰲ ﻋﻨﻔﻮﺍﻧﻪ ﻭﺗﺄﻟﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﺱ ﻫﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻴـﺪﺓ  ،ﻭﳌــّﺎ ﻛﺎﻧـﺖ
ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺁﺧﺬﺓ ﰲ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﰲ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻓﻘﺪ ﺣﻞ ﳏﻠـﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘـﻮﺓ ﻭﺍﻟـﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺪﺓ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  ،ﻓﺤﻴﺜﻤﺎ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺷﻌﻮﺑﺎ ﺗﺪﻳﻦ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ
ﻛﻨﻒ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ  ،ﳒﺪ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﲞﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻧﺮﻯ ﻣـﻦ ﺍﻟﻨـﺎﺩﺭ ﺃﻥ
ﻳﺘﺠﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻔﻜﺮ ﺃﻭ ﺃﺩﻳﺐ ﺃﻭ ﻓﻨﺎﻥ ﺇﱃ ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻜﺮﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟـﺬﻱ ﺍﻋﺘﻨﻘـﻪ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﳊﻜﻴﻢ ) ﻓﻦ ﺍﻷﺩﺏ ﺹ(289- 288
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ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ :
ﺃﻭﻻ  :ﺍﻟﺒﻨــــﺎﺀ ﺍﻟﻔﻜـــﺮﻱ  12 :ﻧﻘﻄﺔ
 -1ﻣﺎ ﱔ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﱵ ﯾﺘ ﺪث ﻋﳯﺎ اﻟﲀﺗﺐ ؟
 -2ﯿﻒ ﺮى ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻨ ّﺺ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻷدب إﱃ ﻣﻠﱱم و ﺣﺮ ﻣﻦ ﻗ ﻞ ﺑﻌﺾ اﻷد ء ؟ اﴍح رأﯾﻪ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻠﯿﻞ.
-3اﴍح ﻗﻮل اﻟﻌﻼﻣﺔ "ﻣﻮرﯾﻪ "  ،ﻣﻌﻠ ّﻘﺎ ﲆ ذ .
إﱃ أي ﻓﻦ ﻧﱶي ﯾ ﳣﻲ اﻟﻨ ّﺺ ؟ ّﻋﺮﻓﻪ  ،ﳏﺪّدا ﺎﺻﯿﺘﲔ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﻣﻊ ا ﳣﺜﯿﻞ  ،ﻣ ﯿ ّﻨﺎ ﰲ أي ﻣـﺮ ﻣـﻦ اﳌﺮا ـﻞ-
-4
اﻟﱵ ّﻣﺮ ﲠﺎ ﻫﺬا اﻟﻔﻦ – ﳝﻜ ﻨﺎ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻫﺬا اﻟﻨ ّﺺ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻠﯿﻞ .
 -5ﺪّد ﳕﻂ اﻟﻨ ّﺺ  ،واذ ﺮ ﻣﺆﴍﻦ ﻣﻦ ﻣﺆﴍاﺗﻪ .
 -6ﳋ ّﺺ اﻟﻨ ّﺺ .

ﺛﺎﻧﻴﺎ  :ﺍﻟﺒﻨــــﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐـــﻮﻱ  08 :ﻧﻘﺎﻁ
 -1إﱃ أي ﺣﻘﻞ دﻻﱄ ﺗ ﳣﻲ اﻟﳫﲈت اﻵﺗﯿﺔ  :اﻟﻔﻜﺮ  ،اﻟﻌﺎدات  ،اﻷدب  ،اﻟﻔﻦ  ،ا ﻦ .
اﺳﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻨ ّﺺ ﳇﻤﺘﲔ ﺗﻨﺪر ﺎن ﲷﻦ ﺣﻘﻞ اﻟﺘﻄﻮر و زدﻫﺎر - 2أﻋﺮب ﻣﺎ ﻓﻮق اﳋﻂ إﻋﺮاب ﻣﻔﺮدات  :ﻣﻠﱱﻣﺎ  ،ﻟﻮ  .و ﺪّد اﶈﻞ اﻹﻋﺮاﰊ ﻠﺠﻤﻞ ﺑﲔ ﻗﻮﺳﲔ  :ﻇﻬﺮت  ،ﻟﻮ ﺪ ﻩ .
 - 3ﺪّد أﺳﻠﻮب اﶺﻠﺘﲔ اﻵﺗﯿ ﲔ  ،ﻣ ﯿ ّﻨﺎ ﻏﺮﺿﻬﲈ اﻟﺒﻼﻏﻲ :
" ﱂ ﯾﻌﺮﻓﺎ اﳊﺮﯾﺔ إﻻ ﻓ ﺑﻌﺪ ! "  " ،ﺴﺘ ﺞ أن أﺳﺎس اﳊﺮﯾﺔ و ﻟﱱام وا ﺪ ﱂ ﯾﺘﻐﲑ ﰲ اﳌﺎﴈ واﳊﺎﴐ "
 -4ﻣﺎﻧﻮع اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﯿﺎﻧﯿﺔ ﰲ ﻗﻮ " :اﻷدب واﻟﻔﻦ و ا ﻣﻘ ﺪ ﻦ" اﴍ ﺎ ﻣ ﯿ ّﻨﺎ ﴎّ ﺑﻼﻏﳤﺎ .
 - 5اﻟﻨ ّﺺ ﻣ ّﺴﻖ وﻣ ﺴﺠﻢ ﰲ أﻓﲀرﻩ  ،اﺳﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻷ ﲑة اﻷدوات اﻟﱵ ﺣﻘﻘﺖ ذ ﻣﻊ ا ﳣﺜﯿﻞ .
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حماور املوضوع

البناء الفكري

عناصر اإلجابة لبكالوراي التجريبية  1026يف اللغة العربية الشعب العلمية
املوضوع األول
 -2املخاطب يف ىذه القصيدة ىو نوفمرب وقد خصو الشاعر ابلصدق وانو امللهم وانو كاملسيح يف
االرض وانو املنادي للفداء .
 -1عرب الشاعر عن املطلب العظيم ابفتخار واعتزاز فاملطلب العظيم واملتمثل يف طلب احلرية والعز يكون
بتقدمي تضحيات ألست الذي كنت املسيح أبرضنا ،عليها صعدان نطلب العز .
 -3روح التحدي واضحة يف النص من خالل حتدي املستعمر ورفض وجوده والوقوف يف وجهو مثل قولو
 :خنوض النار  ،وثران على دنيا اهلوان ندكها  ،هند الظلم ..
 -4ينتمي النص إىل غرض الفخر واحلماسة فالشاعر يفتخر بنوفمرب الذي كان شهر اندالع الثورة ويزرع
احلماسة يف نفوس الشعب  ،أىم قيمة جسدىا النص ىي القيمة السياسية واملتمثلة يف الثورة ازجزاررية
فخرب بين الدنيا نوفمرب أننا سنثأر  ،أو نوفمرب حدثنا .
خيتار املرتشح عبارة واحدة .
 -5الشاعر ملتزم من خالل تناول قضية هتم جمتمعو وىي الثورة ازجزاررية ..
 -6النمط الغالب على النص ىو النمط الوصفي ومن خصارصو  :توظيف الصور البيانية مثل االستعارة
والتشبيو  ،توظيف األفعال املضارعة مثل يضيق  ،يشقى  ،توذيف ازجمل االمسية وازجمل االنشارية ..
يكتفي املرتشح بذكر خاصيتٌن .
 -7التلخيص  :مراعاة جحم النص  ،احرتام تقنية التلخيص  ،سالمة اللغة والرتاكيب .

البناء اللغوي
والفين

 -2احلقل الداليل لأللفاظ ىو حقل  :التعذيب او ازجرارم .
احلقل املضاد لو ىو حقل االنسانية  :التخلق  ،النور  ،الفرح  ،اجملد  ،ننشد ..
يكتفي املرتشح بذكر أربع ألفاظ .
 -1األرض  :فاعل مرفوع لفعل حمذوف يفسره الفعل املذكور وعالمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره
رعبا  :متييز منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره .
حمل ازجملتٌن :
فليس يضيق الرحب  ..مجلة حواب الشرط ألداة شرط غًن جازمة ال حمل هلا من االعراب .
سنثأر  :مجلة فعلية يف حمل رفع خرب إن
 -3نوع االسلوب :
وثران على دنيا اهلوان  ..اسلوب خربي غرضو تبيٌن الشجاعة
فخرب بين الدنيا :اسلوب انشاري طليب بصيغة األمر غرضو االشادة ابلتضحيات
ّ
 -4الصور البيانية :
نوفمرب ح ّدثنا  :جماز عقلي عالقتو زمانية اسناد الفعل إىل الزمان غرضو تقوية املعىن وجتسيد املفاىيم
كنت املسيح  :تشبيو بليغ غرضو تقريب الصورة إىل ذىن القارئ
هند الظلم  :استعارة مكنية حيث شبو الطلم بشيء يهد كازجبل فجذف املشبو وترك فرينة تدل عليو وىي
هند غرضو جتسيد املعنوي يف احملسوس .
 -5لقد ساىم التكرار يف الكشف عن شعور الشاعر من خالل افتخاره بثورة نوفمرب وبث احلماسة يف
النفوس وذلك بتكرار جمموعة من األلفاظ مثل نوفمرب  ،اجملد سنثأر .

العالمة
جمزأة
ّ
02
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حماور املوضوع

البناء الفكري

عناصر اإلجابة لبكالوراي التجريبية  2016يف اللغة العربية الشعب العلمية
املوضوع الثاين
 -1القضية اليت يتحدث الكاتب عنها ىي ماىية األدب امللتزم
 -2يرى صاحب النص أن تصنيف االدب إىل ملتزم وحر من قبل بعض االدابء أنو موضوع جديد نتجت
عنو النظرايت اجلديدة  ،وقد علق الشاعر عن ىذا الرأي ابن ىذا املوضوع قدمي أي ان االلتزام يف األدب
والفن قدمي فًنى الكاتب ان الشاعر ولد ملتزما ابلدفاع عن قبيلتو .
 -3شرح قول " موريو " يقصد الكاتب بقولو ىذا ان األدب والفن والعلم ىي دائما يف خدمة اجملتمع

العالمة
جمزأة
ّ

اجملموع

فاألديب يطرح قضااي وحياول اجياد حلول هلا وكذلك العلم والفن ،
فقد أصاب موريو هبذا القول ألن األدب والعلم والفن يكون دائما يف خدمة اجملتمع .
ميكن للمرتشح التعليق مبا يناسب شرحو للقول .
 -4ينتمي النص إىل فن املقال األديب  ،وىو قطعة نثرية حمدودة الطول تعاجل قضية معينة
ومن خصائصو  :وحدة املوضوع  ،اعتماده على منهجية املقال مقدمة عرض خامتة  ،تسلسل االفكار
بساطة اللغة .يكتفي املرتشح بذكر خاصيتٌن  ،وميكن تصنيف النص اىل املرحلة الثانية وىي العناية ابملعاين
اكثر من االنشاء أي االىتمام ابملعىن أكثر من االىتمام ابأللفاظ .
 -5منط النص تفسًني ومن خصائصو  :معاجلة قضية معينة  ،لغة موضوعية  ،استخدام أساليب التوكيد .
يكمتفي املرتشح بذكر خاصيتٌن .
 -6التلخيص  :مراعاة حجم النص  ،احرتام تقنية التلخيص  ،سالمة اللغة .

البناء اللغوي
والفين

 -1احلقل الداليل لأللفاظ ىو  :ىو احلياة االجتماعية .
كلمتان تندرجان ضمن حقل التطور واالزدىار  :احلديث  ،اجلديدة  ،الرقي  ،احلضارة .
يكتفي املرتشح بذكر الكلمتٌن
 -2االعراب :
ملتزما  :حال منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره
لو  :حرف امتناع المتناع متضمن الشرط مبين على السكون ال حمل لو من اإلعراب
حمل اجلملتٌن :
ظهرت  :مجلة فعلية يف حمل جر مضاف إليو
لوجدانه  :مجلة جواب الشرط ألداة شرط غًن جازمة ال حمل هلا من االعراب
 -3مل يعرفا احلرية  ..أسلوب انشائي غرضو االستفسار
نستنتج أن أساس احلرية  ..اسلوب خربي غرضو اثبات حقيقة االلتزام
 -4نوع الصور البيانية  :األدب والفن ولدا مقيدين  :استعارة مكنية حيث شبو األدب والفن ابالنسان
فحذف املشبو بو وترك قرينة تدل عليو وىي ولدا غرضو تقوية املعىن ةتصوير املعنوي يف احملسوس
 -5األدوات اليت حققت االنسجام يف الفقرة االخًن  :حروف اجلر مثل يف  ،الباء  /حرف العطف مثل
الواو  ،الفاء  ،أو أدوات الشرط مثل :لو  /الضمائر املتصلة واملنفصلة ..
اجملموع
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