
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

 متحانات والمسابقاتالالديوان الوطني ل
 2021دورة:                                                                 التعليم الثانوي بكالوريا امتحان

  لغات أجنبية الشعبة:

                                                            اللغة العربية وآدابهااختبار في مادة: 

 4من  1صفحة 

 

 د 03و سا 30 المدة:

 
 

 :اآلتيين الموضوعين أحد يختار أن المترشح على 
 األول الموضوع

ّ:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالّنّصّ
جين  ّ-1                    ح اّلتي َنضَجت  وَتن َتِظُر الَحَصاد  ــــــل الَقمـــِلَسنابِ  ّ-11 الَبحُر َيحِكي للّنُجوِم ِحَكاية الَوَطِن السَّ

حّ ّ-2 مُ ــــــاِذ َيطــــواللَّيُل كالشَّ ...رَ ــــــرَِّد والجَ ــــــــِر الُمشـــــــــاِر والطَّي  ــــــــِبَها للنّ  إذافـّ-11 ن  ـــيوِع وباألَنِ ــــُرُق بالدُّ  اد 
 َواد  ــــــواَد على السّ ــــــــــوَمشى إليها اللَّي ل ُيلِبُسها السّ ّ-11 أب َواَب غّزَة وه َي ُمغلقٌة عَلى الّشعِب الَحزين  ّ-3
ائـــــــــــوالّنهّ-11 ن  ـــــوق أنَقاِض الّسنيـــفيحّرُك األحَياء َناُموا فّ-4  اد  ٍل َووَ ــــــــّداُء في َجبَ ـــــــُح العَ ـــــــُر وهو السَّ
َتَحاَل إلى َرَماد  َأْلَقىَّعَصاهّ )ّ-22 ن  ـــــدي الّناِبِشيـــــدقُّ َعليه أيٌر تـــــُهم قبـــــــــــوكأنّ ّ-5  ( على الَخَراِئب واس 

  
نـــــَهذي هِ ّ-21 وتكاُد أنواُر الّصباِح ُتطلُّ ِمن َفرِط الَعذاب  ّ-1  ور  دُ ـــــــها تَ ــــــــّزُة في مآِتمِ ـــــــــــــغَ اُء ـــــــــَي الَحس 
بَ ـــــوتَطاِرُد الّليَل اّلذي ماَزاَل َموفُ ّ-1  ما َبيَن َجوَعى في الِخَياِم وبين َعط َشى في الُقُبور                  ّ-22 اب  ـــــوَر الشَّ
َتاُت من  َدمِ ــــعــــــومُ ّ-23 اب  ــــالذَّهَ اَن ـــُدَها وَما حَ ــــــــَلكّنُه َما حاَن َموعّ-1 َتِص ــــــــــــذٍَّب َيق   ُذور                                     ـــــــــُر الجُ ــــــِه وَيع 
 ر  ـــــيــأّيَها الّشعُب اأَلس َضب  ُصَوٌر مَن اإلذاَلل فاغ  ّ-24 رابـــــالي التّ ــــــــالَمارُد الَجّباُر َغّطى َرأَسُه العَ ّ-1

َباب   كالَبحرِ ّ-12 َباُب وَليَس َيقتُلُه الضَّ  ور  ـــــــــهُ لَك الظُّ ـــَرنا َعلى تــــــــــــــــَفِسَياُطُهم كَتَبت  َمَصائّ-25 َغّطاُه الضَّ
  

اًء على الَوطن الُمَضاع ؟أقرأَت أم ّ-21 ويَخاطُب الَفجُر الَمديَنَة وه َي َحيَرى ال ُتجيب  ّ-11  ما ِزل َت بكَّ

اَمَها الَبحُر اأُلجّ-12 َت َتجَتنُب الّص الَخوُف كبَّل َساعَديَك فرُ ّ-21 ب  ـــــُؤها الّرمُل الَجديــاُج وِملـــُقدَّ  َراع  ــــح 

َطىَّها َتُدبُّ ــــــوعلى َجوانبّ-13  اع  رَ ــــــــــــُت وَشّقت الّريُح الشِّ ـــــَقد  َغرقوتقوُل إّني ّ-21 ب  ــــُدّو الُمسَتريــــــالعَ  خ 

عَ ّ-21 َماذا يقوُل الَفجُر هل ُفِتَحت  إلى الَوَطن الدُّروب  ّ-14 ُحوُر في أرض َيضجُّ بها الشُّ  اع  ــيا أّيَها الَمد 

ُع الّصحراَء حيَن )ّ-15 (َفُنَودِّ ؟للَواِدي الَخص َنسير   .اع  ـــــر  ِبقافَلِة الِجيَ ـــــــَد الكَفاِح وسِ ــــــــــد  أناشيـــــَأنشِ ّ-32 يب 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّمعينّبسيسو،ّاألعمالّالّشعرّيةّالكاملة،ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

55ّ-54-53،ّص1ّ،1111ّدارّالعودةّبيروت،ّلبنان،ّطّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ
ّ
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ّاألسئلة:
ّنقاط(12ّّالفكرّي:ّ)ّالبناء-أّولًّ

 من ذلك؟ في هذه القصيدة؟ وما الهدفُ  الّشاعرُ  رُ وِّ َص ماذا يُ  (1
 .استخرج اثنتي ن منها ،لٍ مَ أَ  يصِ ِص بَ عبارات ُتوِحي بِ في الّنّص  (2
 وه؟دعُ يَ  المَ ه؟ وا ِ بُ عاتِ يُ  المَ في المقطع األخير؟ عَ  الُمخاَطبُ ن مَ  (3
د   (4  .مع الّتعليل الّنّص  من خاللاعر الشّ  نزعةَ  حدِّ
 القصيدة.المقطعين األّول والّثاني من  مضمونَ  ص  لخِّ  (5

 

ّنقاط(21ّالّلغوّي:ّ)ّالبناء-اثانيًّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالّسطر الّثامن عشر.في  (الّليل)، وفي الّسطر الّسادس عشر(ّسنابل):الّلفظينداللة  د  حدِّ  (1
  :ماّيليّأعربّّْ (2

 .الّثالث عشر الواردة في الّسطر "خطى"ّ-ّ:مفردات إعرابَ ّ-أ
 .الّسابع عشر الواردة في الّسطر "إذا"ّ-ّّّ

 .الخامس عشرالواردة في الّسطر  )نسير(ّ-  :جمل إعرابَ ّ-ب
 .العشرينالواردة في الّسطر  )ألقىّعصاه(ّ-ّّّ

 .الّسادس والعشرينه البالغّي في الّسطر األسلوب وغرَض  نوعَ  د  حدِّ  (3
 :كّل منهما بالغةِ  وسرَّ  وبّين نوعَ  اآلتيتين البيانيتين الّصورتينشرح اِ  (4

 .األّول الواردة في الّسطرّ(الَبحرّيحكي)ّ-ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّالعّداءّ الّنهرّ) -ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ   الّتاسع عشر.الواردة في الّسطر ّ(وهوّالّسائح 

 البحر: مِّ عروضّيا الّسطرين اآلتيين وسَ  ع  قطِّ  (5
ِط الَعَذاب   َباِح ُتِطلُّ ِمن  َفر   وَتَكاُد َأن َواُر الصَّ
 وُتَطاِرُد اللَّي َل اّلِذي ما َزاَل َموُفوَر الّشَباب  

 

ّنقاط(24ّالّنقدّي:ّ)ّالّتقييم-اثالثًّ
 .«هداِئها ِمداًدا لقَصائِدهمعُلوا من ِدماِء شُ اّلذين تغنَّوا بها وجَ  فلسطيُن أفئدَة الكثيِر من الّشعراءِ  سكنت  »ّّ
 رواخَّ نّية وسَ الفلسطي تبّنوا القضّية مّمنشعراء  ثالثةَ  ذكر  اُ  ؟من ذلك وما الهدفُ  ؟هذا االهتمامو عزُ تَ  المَ إِّ الّتعليمة:ّّّ

 .هم لخدمتها وتسجيل معاناتهاأقالمَ               

 
ّانتهىّالموضوعّاألول

ّ
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 الثاني الموضوع
 

:الّنّصّ  
ه ه أدبَ وجِّ األديب أن يُ ب نُ سُ ح  الحياة االجتماعّية، فهل يَ األدب و  قضّيةها الّنّقاد كثيًرا ثير القضايا التي يُ  من»       

َوى فيها من إتقان ا ُيط  منحو القيِم الّذاتيِة والفّنيِة و  و أن ُيوّجههبه إلى األمام أ عُ دفمجتمعه التي ت نحو الوفاء بقيمِ 
ّنما يكُتبه لمجتمعه، و فيه أ وروعة الّتعبيِر؟ والذي ال شكَّ  الّتصويرِ  قال ّل ما يُ كنَّ األديب ال يكتب أدبه لنفسه، وا 
أن يتطابق  جاهدااول حيُ و  (سيقرؤونهسك بالقلم ُيفّكر فيمن )ته المطلقة غير صحيح، فإّنه بمجّرد أن يمعن فرديّ 
طبعه، ومن ثمَّ ب وهو أّنه اجتماعي   بسيطٍ  مشاكله، لسببٍ جتمعهم وعًيا كاماًل بكلِّ قضاياه وأحداثه و ي معِ يَ معهم و 

دُّ شـــذوًذا ععن مجتمعه فإّن ذلك يُ  يتخّلىن أا في أدبه مطالبة طبيعّية، أّما كانت مطالبته أن يكون اجتماعي  
 المجتمع. دِ ُض من االنعزال من شأنه أن يفّت في عَ  ا نحو ضربٍ انسياقً وانحراًفا و 

 

 ـــاليفـــهيكون لكّل وحدة دورها في كيانه ووجوده وتكــهو الذي تتضامن وحداته في حياته، ف الّسليمُ  المجتمعُ و      
ي ينبغي أن ُتصّور الّصافيُة الّنقّيُة التآُتها م مر ، وهُ الّطريقِ  اةُ دَ هُ  األدباء في األّمة عبًثا، فهم لها وال يوجد ،واجباتهو 

ّن األديب من أّمته  م به فيت به في الماضي وتحلُ مَ ها وكّل ما حلقفوموا وآمالها مهاآال (ّي ذيع)،لهاو الحاضر، وا 
  ..ر فيها من أحداث ظاهرة أو باطنة.أثّ ومشاعرها وكّل ما هّزها و  أفكارها

 

غه الحواّس بلُ ما تنبغي أن ال يعيش في سطح مجتمعه وأحداثه و القيم الّذاتية أّن األديب ي عاةِ دُ  بعُض  رّددُ ويُ      
ميم من نفسه لى الّص الّظاهرة، فحياته في أّمته ليست حياة اإلنسانّية، إّنما هي حياة خاّصة، وعليه أن يتغلغل إ

جتمعه بما م ومن ثّم يخدم األديبُ  واألرواح،ُيؤّدى ذلك في قيم تمتع الّنفوس والقلوب أن ومن الوجود وأسراره، و 
ـــــفس نّ من أسرار ال ل  ـــر األدب اإلنسانّي وما يكشف له من قوانين الّنفس وقوانين الوجود، أو قيقّدم له من صو 

 أسرار الوجود، تلك األسرار التي تنساب في جوانب الحياة.و 
 

أّمته  إذا ناضل مع مجموع إالّ  ا إلى أعماقها اإلنسانّيةهم نافذً وفي رأينا أّن األديب ال يفهم الحياة حّق الف       
ا من ناحية إنساني   اتصّورً دبه تصّوًرا اجتماعي ا من ناحية و صبح أالذي ينبثق من مجموع اإلنسانّية الكّلي، وبذلك يُ 

صبح أكثر الّتالي يُ ته، وبة فإّنه ُيصبح منفصاًل عن أمّ خياالته ومشاعره الفرديّ انية، أّما إذا استغرق في نفسه و ث
 . «ا لالنفصال عن المجموع اإلنسانيّ تعّرًض 

 
ّشوقيّضيف،ّفيّالّنقدّالدبّي،ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّبتصّرف().112ّ-111دارّالمعارف.ّص:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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ّاألسئلة:
ّنقاط(12ّّالفكرّي:ّ)ّالبناء-أّولًّ

 وّضح. الّنص؟في  الذي أثاره الكاتبُ  الموضوعُ  ماّّ(1
 .ه على ذلك؟ علِّل  قُ حول القضية المطروحة؟ هل ُتوافِ  الذي ِانتهى إليه الكاتبُ  ما الّرأيُ ّّ(2
 ص.لنّ اثالًثا من خصائصه المتجلّية في  واستخرج  ه نوعَ  د  ؟ حدِّ ف الّنّص صنِّ تُ  فّن نثريّ  أيِّ  نَ م  ِض   (3
راتهله بمؤشِّ  ل  ثِّ مَ الّنص؟  في الغالبُ  ما الّنمطُ ّّ(4  .رين من مؤشِّ
 .بأسلوبك الخاص الّنص مضمونَ  ص  لخِّ ّّ(5

 

ّنقاط(21ّالّلغوّي:ّ)ّالبناء-اثانيًّ
 (؟عبيرالتّّ، الّتصوير، الفّنّية، الّذاتية األلفاظ اآلتية:)تنتمي  حقلٍ  إلى أيِّ ّّ(1
 .مع الّتعليل الهمزةِ  حركةَ  بيِّن  " و يكتبمن الفعل"  مرَ األهاِت ّّ(2
 :ماّيليّأعربّّّْ(3

.   «أن يتطابق معهم جاهداوُيحاول » في قول الكاتب:  "جاهدا "-مفردات:  إعرابَ ّ-أ             
....«عن مجتمعه يتخّلىأّما أن » : هفي قول "يتخّلى" -                                

.«سيقرؤونهفيمن ُيفكِّر » :الكاتب ( في قولسيقرؤونه) -  :جمل إعرابَ ّ-ب             
.«أفكارها... ي ذيعإّن األديب من أّمته ولها، » : في قوله( ي ذيع)  -                                

 .حّسًنا بديعي ا وبيِّن نوَعه وأثَرهمن الفقرة الثانية مُ  ِاستخرج  ّ(4
 ا:ة كّل منهمبالغ وسرَّ  وبيِّن نوعَ شرحهما اِ  ،تانفي العبارتين اآلتيتين صورتان بيانيّ ّ(5
.«الّنقّية مرآتهاّالّصافيةوهم  »:الكاتب ( في قولهمّمرآتهاّالّصافية)-                      
.«وأحداثهّمجتمعهّأنّلّيعيشّفيّسطحينبغي  »قوله: ( فيمجتمعهأنّلّيعيشّفيّسطحّ)-                      

 

ّنقاط(24ّالّنقدّي:ّ)ّالّتقييم-اثالثًّ
        والحّق أّننا نعيش اليوم في عصر صراع ومن واجب األديب أن يصارع مع أّمته، وأن يكون  : »ضيفشوقيّقالّ -

 «. رتباًطا قوي ا مّتصاًل ا متداخاًل فيه، يستمّد منه بواعَثه وأفكاَره ومبادَءه، ويرتبط بهحيوًيا في هذا الصراع، بل جزًءا جزًءا 
ِانطالًقا من الّسند: :الّتعليمة  

يه األديب في خدمة مجتمعه. -أ  أبرز  أهميَة الّدور الذي ُيؤدِّ
 مظاهره. بعَض  وُاذكر  َسمِّ هذا الّنوع من االرتباط باألّمة في األدب العربّي الحديث، ثّم عرِّف ه   -ب

 
 انتهىّالموضوعّالثاني



 0202اإلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: اللغة العربية وآدابها / الشعبة: لغات أجنبية/ بكالوريا: 
 

 6من  1صفحة 

 

 العالمة )الموضوع األّول( عناصر اإلجابة
 مجموعة مجزأة

 نقاط( 01البناء الفكري: ) -أّوال
 من حصارالغاصب  المحتلّ تحت وطأة  عاناة الّشعب الفلسطينّي في غّزةالّشاعر م يصّور   (0

ذالل.و تقتيل و  تشريد وتعذيبو خراب و دمار و   تجويع وا 
لقضّية لانتباه الّرأي العالمّي  العربّية ولفت   الّنخوة الهمم وتحريك   شحذ   والهدف من ذلك
 جرائم المحتّل. الفلسطينّية وفضح  

 

 

 
10×2  

 
12 

 ، ومنها:عبارات توحي ببصيص أمليحتوي الّنّص على  : األمل بصيص   (2
 .تكاد أنوار الّصباح تطّل 
 .وتطارد الّليل اّلذي مازال موفور الّشباب 
 .وليس يقتله الّضباب 
 ينة.يخاطب الفجر المد 
 .سنابل القمح اّلتي نضجت 
 .أرض يضّج بها الّشعاع 

 فقط(. اثنتين ) يكتفي الممتحن بذكر عبارتينمالحظة:
 

 
 

 
 

1..1×2  
 

10 

 ."الّشعب الفلسطينيّ "في المقطع األخير  الّشاعر خاطب  ي   (3
 مرار.روح االنهزامّية... رغم ما يتجّرعه من العلى االستكانة والخضوع و  عاتبه  ي   
 لتغييره. عليه لى رفض هذا الواقع باالنتفاضة إ يدعوهو 

1..1 
10 

1..1 
12 

تترجمها العبارات الّتالية: )حكاية الوطن الّسجين...هل فتحت  نزعة وطنّيةنزعة  الّشاعر  (4
 إلى الوطن الّدروب؟... أم مازلت بّكاًء على الوطن المضاع؟(.

ها على االنتفاضة في وجه يقف إلى جوار غّزة يؤازرها ويصف معاناتها ثّم يحثّ  فهو -
 .المحتّل الغاصب

10 
 

10 
12 

 :راعى فيهي   :الّتلخيص (.
              ّلخيص.حجم الت 
             المضمون. مالءمة 
             وجودة الّتعبير سالمة الّلغة. 

 

10×3  13 



 0202إلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: اللغة العربية وآدابها / الشعبة: لغات أجنبية/ بكالوريا: لتابع 
 

 6من  2صفحة 

 

 العالمة )الموضوع األّول( عناصر اإلجابة
 مجموعة مجزأة

 (نقاط 10) الّلغوي:البناء  -ثانيا
2×.1.2      ./ االحتالل الّظلمتدل على : "الّليل" -.  األملتدل على  :"سنابل" -  :الّلفظين داللة   (0  1.. 

 :إعراب المفردات -أ اإلعراب: (2
 المقصورة منع منفاعل مرفوع وعالمة رفعه الّضّمة المقّدرة على األلف  :"خطى" -

 ف.لّتعذر، وهو مضاظهورها ا          
 ال محّل له من اإلعراب. كون حرف للمفاجأة مبنّي على السّ  :"إذا" -

 إعراب الجمل: -ب              
 جملة فعلية في محّل جّر مضاف إليه. )نسير(: -
 ".الّنهرلمبتدأ " لفي محّل رفع خبر  فعلّيةجملة  )ألقى عصاه(: -

 

 
 

1.2.×2  
 
 

 

.1.1×2  

10..1 

2×1..2 .الّتأنيب والعتاب البالغيّ  غرضهو  االستفهام بصيغة إنشائيّ : األسلوب نوع   (3  1..1 
 البيانّيين: الّصورتين شرح   (4
)يبوح( ولم يصّرح بالمشّبه به ورمز له  البحر بإنسان يحكياعر الشّ شّبه  :(البحر يحكي) 

 .االستعارة المكنيةبإحدى لوازمه وهي الفعل )يحكي( على سبيل 
 .يق الّتشخيصتوضيح المعنى عن طر  وسّر بالغتها 
  أداة الّتشبيهحذف كاّل من و الّنهر بسائح عّداء الّشاعر شّبه  :(الّنهر وهو الّسائح العّداء)  

 .الّتشبيه البليغووجه الّشبه على سبيل 
 المشّبه والمشّبه به كأّنهما شيء واحد.إيهام المتلقي بالّتطابق بين  بالغته وسرّ     

1.2.×3  
 
 

1.2.×3  

10..1 
 

 :لّسطرينتقطيع  ا (.
 وتكاد  أنوار  الّصباِح ت طلُّ ِمن َفرِط الَعذاب  

ْص َصَبْا    نْ َوَتَكْا  د  أَ   ْرِطْل َعَذْابْ فَ    ِحت ِطْل ل ِمنْ     َوْا ر 
///0  / /0     /0 /0  / /0       / //0 //0     /0/0 //00 

 النْ ـاعــــفمتْ  ــفاعـلـن   متَ     ن ـــلـاعـــمْتــفــ   لــن ــــفاعمتَ     
 

َباب    وتَطاِرد  الّليَل اّلذي ماَزاَل َموف وَر الشَّ
ْل   ف ْو َرْشَشَبْابْ    َمْا  زَْا َلَمْو    َلْي َلْل َلِذْي    َوت َطْا ِرد 

///1 //1   /1 /1//1    /1/1//1     /1/1//11 
 النعــاــمْتـــف  ن  مْتفاعـــلــ   ـفاعلــن مْتــــ  ــلن فاعــمتَ 

 .بحر الكامل: تسمية البحر                                              

 
 

.2.1×3  
 
 
 

 
.2.1×3  

 
1.. 

12 
 



 0202إلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: اللغة العربية وآدابها / الشعبة: لغات أجنبية/ بكالوريا: لتابع 
 

 6من  3صفحة 

 

 العالمة )الموضوع األّول( عناصر اإلجابة
 مجموعة مجزأة

 (نقاط 14)يم الّنقدي: يالّتق -ثالثا
واألبدان وصارت ماّدة خاّما  سكنت فلسطين أفئدة الكثير من الّشعراء رغم تباعد األوطان -

شهدائها مداًدا لقصائدهم، فهم من هذه األّمة ولها يحمون حماها  دماء  صارت و  ،ألشعارهم
وفلسطين بالنسبة لهم جزٌء ال يتجزّأ من كيان األّمة ويدافعون عن مقّدساتها ويعلون رايتها، 

 .اإلسالمّية ومن واجبهم تبّني هذه القضّية والّدفاع عنها
 

 :الهدف من ذلكو  -
كشف و  المشؤوم وعد بلفور بفضح اإلسالمّيةحّية في كيان األّمة القضية  اءإبقالعمل على  -

 .شهدائه..وتمجيد  الفلسطينيّ  تشريف بطوالت الّشعبو  المحتلّ الظالم انتهاكات 
 

معاناة أقالمهم لخدمتها وتسجيل  وسّخرواالذين تبّنوا القضّية الفلسطينّية  ومن أشهر الّشعراء -
 ...وغير هم ءمفدي زكريا ،نزار قّباني ،سليمان العيسى، سميح القاسم، محمود درويش :أبنائها

 
 

 األّولِانتهت إجابة الموضوع                                                               
 
 

 
 

10 
 
 

 
 

 ..10  

 
 1..1×3  
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 0202إلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: اللغة العربية وآدابها / الشعبة: لغات أجنبية/ بكالوريا: لتابع 
 

 6من  4صفحة 

 

 العالمة الموضوع الّثاني() عناصر اإلجابة
 مجموعة مجزأة

 نقاط( 01البناء الفكري: ) -أّوال
وما  األدب وعالقته بالحياة االجتماعّيةهو  في هذا الّنّص  الموضوع الذي أثاره الكاتب (0

َمةِ  ه أدبه إليه، َأِلِخد  ه أدبه قيم المجتمع يحسن باألديب أن يوجِّ إلى  الذي يعيش فيه أو يوجِّ
 ؟تّية وما تنطوي عليه من إتقان الّتصوير وجودة الّتعبيرقيمه الّذا

معه دافًعا به إلى ابن مجتمعه، فهل يكون إنتاجه األدبّي خادًما لمجت: األديب وضيحالتّ  -
األمام أم أّنه ي صوِّر نزعة األديب الّذاتّية وقيمه الفّنّية؟ وهذا إشكال ي ناقشه نّقاد األدب، والكاتب 

ح نظرته إليه.   شوقي ضيف ي دلي برأيه وي وضِّ

 
1.. 

 
 

1.. 
 

10 

في النِّضال إلى أّن األديب ال يفهم الحياة حّق الفهم إاّل إذا اشترك مع أّمته  ِانتهى الكاتب (2
في إذاعة أفكارها ومشاعرها وما أّثر فيها من أحداث، ليصبح أدبه تصّوًرا اجتماعيًّا من 

 .ناحية وتصّوًرا إنسانيًّا من ناحية ثانية لكون أّمته منبثقة من مجموع اإلنسانّية
 .(ا بحسن الّتعليلرأيه مشفوعً  الممتحنيبدي ) الّرأي: إبداء -

 
10 
 
 

10 

12 

 .مقال نقديّ : نوعه.   المقالن من ف الّنص (3
 :خصائص المقال الّنقدّي المتجّلية في الّنصمن  
    :(....الّتعبير، صويرالتّ ، الفّنية، الّذاتية)شيوع المصطلحات الّنقدّية 
    :بداء الّرأيالموّضوعّية في الّطرح والمناقشة  .باعتماد الّتحليل المنطقي للفكرة وا 
    ستدعي الّتصوير المنّمقينقدّي ال  الموضوعبالبيان والبديع:  قّلة احتفاء الّنّص. 
 الّتعليل(. الممتحناألخرى إذا أحسن  الخصائصقبل )ت  مالحظة:  

 

1.2.×2  
 
 

1..1×3  
 

12 

 .حجاجيلا الّنمطهو:  الّنص في مط الغالبالنّ  (4
 .اجتماعّية األدب وذاتّيته: عرض الرأي ونقيضه من مؤّشراته: -

                 :فإّن ذلك -...  ،فإّنه -توظيف أساليب الّتوكيد المختلفة... 
                 يفهم الحياة إال إذا ناضل ال- يكتبه لمجتمعه إّنما-القصر:توظيف أسلوب.. 

 (.الّتمثيل لها الممتحنقبل المؤّشرات الّصحيحة األخرى إذا أحسن ت  )مالحظة:

 

10 
 
 

1..1×2  
 

12 

 لخيص.حجم التّ  : ى فيهراعي   :الّتلخيص
                       المضمون. مالءمة 
                       وجودة الّتعبير سالمة الّلغة. 

10×3  13 



 0202إلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: اللغة العربية وآدابها / الشعبة: لغات أجنبية/ بكالوريا: لتابع 
 

 6من  5صفحة 

 

 العالمة )الموضوع الّثاني( عناصر اإلجابة
 مجموعة مجزأة

 (نقاط 10) البناء الّلغوي: -ثانيا
  .قد األدبيالنّ  حقل( إلى عبيرالتّ ، لّتصويرا، الفّنّية، الّذاتية) تنتمي هذه األلفاظ (0
 

1.. 1.. 

 .ا كتبْ ( هو: يكتبفعل األمر من الفعل ) (2
 .(َيكت ب، ألّن عين الفعل المضارع مضمومة )مضمومةحركة همزة الوصل فيه : عليلالتّ 

 

 

1..1 
1..1 

10 

 :إعراب المفردات -أ :اإلعراب (3
 اهرة على آخره.الظّ  نصبه الفتحة وعالمةحال منصوب : "جاهًدا" 
المقصورة  األلفوعالمة نصبه الفتحة المقّدرة على  منصوب: فعل مضارع  "يتخّلى" 

 ".هو" والفاعل ضمير مستتر تقديره ،عّذرلتّ منع من ظهورها ا
 :إعراب الجمل -ب             

 جملة صلة موصول ال محّل لها من اإلعراب. (:سيقرؤونه) 
 .خبر "إّن" رفعمحّل  فيجملة فعلية (:ي ذيع)  

 

1..×4  
 12 

ن البديعيّ  (4  :المحسِّ
 

ن البديعيّ        أثره             نوعه        المحسِّ
 الحاضر( ≠)الماضي 
 باطنة( ≠)ظاهرة 

توضيح المعنى بذكر الّلفظ  طباق إيجاب   
 .وضّده

إحداث جرس موسيقّي تطرب  جناس ناقص   آمالها( –)آالمها     
 .له األذن

 

ن واحد(              .مالحظة:)ي كتفى باستخراج محسِّ
 

1.. 
1.2. 
1.2. 

 

10 
 

 :الّصورتان البيانّيتان (.
 ووجه الّشبه أداة الّتشبيهحذف و  الكاتب األدباء بالمرآة الّصافيةشّبه  :(هم مرآتها الّصافية) -

به كأّنهما بجعل المشّبه والمشّبه  في اإليجازوتتجّلى بالغته ، الّتشبيه البليغمًعا على سبيل 
  .شيء واحد

في معايشة أحداث  عدم الّتغلغلصفة  كناية عن :(أن ال يعيش في سطح مجتمعه)-
ما ينبغي أن يكون عليه األديب في المعايشة والمشاركة  إبرازوتكمن بالغتها في  مجتمعه،

 .اإليجابية للمجتمع

 
 

.2.1×3  
 
 
 

.2.1×3  
 

10.. 
 



 0202إلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: اللغة العربية وآدابها / الشعبة: لغات أجنبية/ بكالوريا: لتابع 
 

 6من  6صفحة 

 )الموضوع الّثاني( عناصر اإلجابة
المةالع  
 مجموعة مجزأة

 (نقاط 14)يم الّنقدي: يالّتق -ثالثا
األديب جزء من أّمته يفرح لفرحها ويحزن لحزنها ويعبِّر عن  :إبراز  أهمّية دور األديب (أ

آالمها وآمالها ويذود عن حياضها وي علي قيمتها بين األمم، وهو بهذا يحمل رسالة ويّؤدي 
خ القيم واجًبا في خدمة أّمته، إذ هو جندّي ف َبه وي رسِّ ي مضمار الفكر يجلو الحقائق ويدفع الشُّ

ويشرح المبادئ وينير دروب الناشئة، وهو دور ال يقّل أهمّية عن دور حامل الّسالح المدافع 
 عن الحدود وأرض الجدود...

 

 األّمة ي طلق عليه في األدب العربيّ باالرتباط الّنوع من هذا  تسمية هذا الّنوع من االرتباط: (ب
 "ظاهرة االلتزام". الحديث

 

نهجها ويتبّنى مواقفها  جَ ينهَ هو أن يسلك األديب مسَلَك األّمة و االلتزام تعريف االلتزام:  
ويدافع عن مبادئها ويسعى إلى تشخيص مشاكلها وي ساهم بوصف الّدواء الّناجع لها، وتلك 

 رفعتها.لة كّل مثّقف ينشد سعادة أّمته و رسا
 

  :من مظاهر االلتزام 
 ...معالجة قضايا المجتمع الّسياسّية واالجتماعّية 
 .تشخيص أدواء المجتمع بالوقوف على المرض وسببه 
 .توعية المجتمع وتوجيهه واإلسهام في إصالحه 
 ...ِاقتراح العالج الذي يراه ناجًعا 

 

 مالحظة: )يكتفي الممتحن بذكر مظهرين من مظاهر االلتزام(.      
 
 

 ِانتهت إجابة الموضوع الّثاني                                                              
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10 
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