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 د 04و سا 40 المدة:

 :اآلتيين الموضوعين أحد يختار أن المترشح على
 األول الموضوع

ّ:الّنّصّ
ّفيّالّذكرىّالّرابعةّللّثورةّالجزائرّية:«ّعليّالحّلي»قالّالّشاعرّالعراقّيّ

-1-  
ِمن جديدْ  وُيِطلُّ عاُم الّثورِة الحمراء، َيْرعفُ   

 أّياُمُه إْعصاُر الّذرى، وعلى الّصعيد  
 أعراُس ملحمِة الّصمود.

 عاٌم ِمن الّدم، ال دموُع العاثرينْ 
 في كلِّ لمٍح ِمن ُخطاُه ترى بطوالٍت وِطيبهْ 

 وُرًؤى من اإلشراِق َتْسَفُحها البشائرْ 
 َتْستْلِهُم اإلنساَن في َهْوِن العبيدْ 

الجزائرْ ِمن كلِّ ُحرٍّ في   
ٍح بالَموِت في دْرِب المجاِزرْ   ُمتَوشِّ

وبالحديْد.ّ(َيْعِصُفّبالّلهيبَِّيْقظان، )  
 عاٌم جديدْ 

 َيْحبو على الُمَهِج الطَّليَلِة والّصديْد.
الحبيبهْ « أْوراَس »وِجباُل   

 ُسبحاُت أْشالٍء َتِريبهْ 
ّمن الفاِديَن، ِمن دماِء الّثائريْن. َتْحيا

-2-  
 عاٌم جديدْ 

 َيتلظَّى فتْشرُب من مجاِمرِه الّسكينْه 
 وَتِعلُّ منُه الّناُر أْنفاَس القرارْ 
 َيْقتاُت من دِم أّمهاِت األْبرياءْ 

 ِمن جوِع أطفاِل الجزائرْ 
 من ُغْربِة الُمتشّرديَن لدى المتاهاِت الكئيبهْ 

 من كلِّ أْحزاِن اليتامى البائسينْ 
 الحياهْ  عّذبيَن ِبسْوِط أعداءِ من ُغّصِة الُمتَ 

َّدَمّالجنينّْمن َشْهقِة الُحْبلى )  (َتُسحُّ
 من كلِّ َأْطماِر الِخيام، وكلِّ كوٍخ في البوارْ 

 . ، من طَلِل المديَنهْ الَعْزالءمن كلِّ أنقاِض الُقرى 
 
ّ

ّ]موسوعةّالّثورةّالجزائرّيةّفيّالّشعرّالعربّي.ّ
ّ.ّدارّاألبحاثّ-إعداد:ّنوالّالحوار،ّحسنّشمصّّ
ّ[.59ّ–59ّص1ّ.2112ّّط:ّ

ّشرحّلغوّي:
  شَرُب مّرًة ثانيًة.تَ َتِعلُّ:ّ/ قبور الّشهداء المقّدسة.ّبمعنىُسبحاُتّأشالءَّتِريبْه:ّّ/.األرواح الُمَتَبّقَية الُمَهجّالّطليلة:
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ّاألسئلة:
ّنقاط(11ّالبناءّالفكرّي:ّ)ّ-أّوالّا

 مالمحه. رالّتحرير الجزائرّية. ُاذكُ في الّنّص تصويٌر ِلَعاٍم جديٍد من أعوام ثورة  (1
 ِمن أين استمدَّت الّثورة الجزائرّية استمراريتها؟ ِاْسَتِدلَّ على ذلك بعبارات من الّنّص. (2
د نزعة الّشاعر مع الّتعليل، مبّيًنا عالقتها بظاهرة االلتزام. (0  حدِّ
 إلى أّي نوع شعرّي ينتمي الّنّص؟ وما الغاية منه؟ (0
 ِقَيم شّتى. ِاستخرج قيمتين اثنتين منها مع الّشرح.ِانطوى الّنّص على  (5
 لخِّص مضمون الّنّص بأسلوبك الخاص. (6

ّ

ّنقاط(19ّالبناءّالّلغوّي:ّ)ّ-ثانياا
 ؟   «األوراس»، «اإلشراق»، «َيرعف»ِبَم توحي كّل لفظة مّما يلي:  (1
 :ما يلي ْب أعرِ  (2

 .    الوحدة األولىاألخير من في الّسطر الواردة « تحيا» -   إعراب مفردات:  –أّ
 .من الوحدة الثانية في الّسطر األخيرالواردة « العزالء» -

  

 .من الوحدة األولى في الّسطر العاشر الواردة( َيعِصفّبالّلهيب) -    إعراب جمل:  –ّب
ّدمّالجنين) -  .تاسع من الوحدة الثانيةفي الّسطر ال الواردة( َتُسحُّ

د نوع الجَ  (0  «.أْنفاس»، «َمجاِمر»ع فيما يأتي مع الّتعليل: مْ حدِّ
 ما نوع الصورتين البيانّيتين اآلتيتين؟ ِاشرْحهما، وبّيْن ِسّر بالغة ُكلٍّ منهما: (0

 . رابع من الوحدة الثانيةالواردة في الّسطر ال« يقتاُتِّمنَّدِمّأّمهاتّاألبرياء» -
 . من من الوحدة الثانيةالواردة في الّسطر الثا« أعداءّالحياه» -

ع الّسطرين  (5  اآلتيين، ُمبّيًنا التفعيلة التي ُبِنَيت عليها القصيدة:قطِّ
 وَتِعلُِّّمنُهّالّناُرّأْنفاَسّالقرارّْ           
َّيْقتاُتِّمنّدِمّأّمهاِتّاألْبرياْء.ّّّّّّّّّّّ

ّ

ّنقاط(10ّالّنقدّي:ّ)ّمالّتقييّ-ثالثاا
     .«عكَسْتها قصائُد الّشعراء العربت الّثورة الجزائرّية ببطوالت أبنائها لوحَة عزٍّ خالدًة سمَ رَ »

ناقش هذا القول مبّيًنا دواعي اهتمام الّشعراء العرب بالّثورة الجزائرّية مستعيًنا بأفكار الّنّص، ومستشهًدا  المطلوب:
ّّّّّّّّّّّبما درْست.

ّانتهىّالموضوعّاألول
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 الثاني الموضوعّ
 

ّالّنّص:
إّننا في ُكّل ما َنفعُل وُكلِّ ما نقوُل وُكّل ما نكُتب إّنما ُنفتِّش عن أنفسنا؛ فإْن َسَعْيَنا وراء الَجمال  ّّّّّّ

ن ِاكتَشفنا ِسر   ْن طَلْبنا الفضيلة فال نطُلُب إاّل أنُفَسنا في الفضيلة، وا  ا فإّنما نْسعى وراء أنُفسنا في الجمال، وا 
ُمكتِشفون سّرا ِمن أْسرارنا. فكّل ما َيأتيه اإلنسان إّنما يدور حول ِمحوٍر  ِمن أسرار الّطبيعة فما نحن إالّ 

واحٍد هو اإلنسان؛ َحْول هذا الِمحَور َتدور علوُمه وفلسفُته وصناعُته وتجارُته وفنوُنه، وحول هذا المحور 
 تدور آداُبه. 

سان بكّل ليس كاألدب مسرًحا َيظهر عليه اإلن( َتتقلَُّبّعليهاّمشاِهُدّالحياةَبْيَن كّل الَمسارح التي )       
مظاهره الّروحية والجسدّية؛ ففي األدب َيرى نفسه ُممثِّاًل وُمشاِهًدا في وْقٍت واحٍد؛ هنالك ُيشاهد نفسه ِمن 

نة ِبَلون الّساعات واألّيام، وهنالك َيسمع نَبضات ق به في لاألْقَماِط حّتى األْكفاِن، وهنالك ُيمّثل أْدواره الُمتلوِّ
نبضات ِسواُه، وَيلَمس أشواق ُروحه في أْشواق روح غيره، ويشُعر بأوجاع جسمه في أوجاع جسم إنساٍن 

فكار الكاتب َبس أفكاُره ِرداًء ِمن نسيج ألْ ِمثِلِه. هناك َتّتِخذ عواطُفه الّصّماء لساًنا من عواطف الّشاعر، وتَ 
ويقترب  كان لساُنه َعِيي ا عن النُّطق به، فيقترب من نفسهفيرى من نفسه ما كان َخِفي ا عنه، وَينِطق بما 

َرت لها في نفسه ينابيُع من الُقَوى  من العاَلم. فُربَّ قصيدٍة أثارت فيه عاِصفًة من العواطف، ومقالٍة تفجَّ
ه إلى رجاٍء وُخموَله سَ الكاِمنِة، أو كلمٍة َرفَعت عن عيَنْيه ِنقاًبا كثيًفا، أو روايٍة َقلَبت إلحاَدُه إلى إيماٍن، ويأ

إلى َعزيمٍة ورذيلَتُه إلى فضيلة. تلك َمِزيٌَّة َقْد ُخصَّ بها األدُب، وتلك هي َمْملكة األدب ال ُيناِزُعه عليها 
ستطِلًعا آثاَرها. عن َمساِلكها، مُ  َباِحثاَيُجول في أقطار الّنْفس  -أَبًدا  –ُمناِزٌع، وما ُسلطاُن األدب إاّل في أّنُه 

ُر بعًضا ( في عواِلِم نفسِه، حّتى إذا ما َوجَد آخَ ُيشاطُرّالعاَلمّاكِتشافاِته) –أبًدا  –َشَرُف األديب إاّل أّنه  وما
 ِمن نفسه في تلك االكتشافات كان في ذلك لألديب أْطَيُب تْعزَيٍة وأكبُر ثواب.

فاألدب الذي هو أدٌب، ليس إاّل رسواًل بين نفس الكاتب ونفس سواه، واألديُب الذي َيسَتِحقُّ أن  إذنّْ     
ُد َرسوَله ِمن قْلبِه وُلبِّه.      ُّيدَعى أديًبا هو َمن ُيَزوِّ
ّ،ّبتصرف[22ّّ-29ّ،ّص:1]ميخائيلّنعيمة،ّالغربال،ّط:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ
ّشرحّلغوّي:
 عاِجًزا عن الّتعبير. َعِييًّا:ّفُّ به المولوُد ِلَضمِّ أعضائه إلى جسده.ما ُيلَ األقماط:ّ

 
ّ

ّ
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ّاألسئلة:
ّنقاط(11ّ:ّ)البناءّالفكرّيّ-أّوال

 ما هو المحور الّرئيسّي لألدب في نظر الكاتب؟ ولماذا؟ (1
ْح إجابتك. (2  كيف يرى اإلنسان نفسه على مسرح األدب؟ وضِّ
 ودّعم إجابتك بعبارات من الّنص.حّدد الَمزّية التي ُخّص بها األدب،  (0
. وَعلِّْق عليه "وماَّشَرُفّاألديبّإاّلّأّنهُّيشاطُرّالعاَلمّاكِتشافاِتهّفيّعواِلِمّنفسهِِّاْشَرْح َقْول الكاتب: " (0

 بما تراه مناسًبا.
َل الكاتب في نهاية الّنّص؟ هل تواِفُقه الّرأي؟ َعلِّْل.  (5  إالَم توصَّ
ْص مضمون الّنّص بأسلو  (6  بك الخاص. َلخِّ

ّ

ّنقاط(19ّ)ّ:البناءّالّلغوّيّ-ثانياا
 (.رواية، أفكار، قصيدة، عواطفَسمِّ الحقل الذي تنتمي إليه األلفاظ اآلتية: ) (1
  أعِرْب ما يلي: (2

 عن مسالكها". باحثا" الواردة في قوله: "يجول في أقطار الّنفس َباِحثا" -إعراب مفردات:   -أّّّّّّّّّ
 إاّل...". ليس أدٌب، هو الذي فاألدب إذنّْ قوله: "" الواردة في إَذنّْ" -

  َبْيَن كّل الَمسارح التي الواردة في قوله: "( َتتقلَُّبّعليهاّمشاِهُدّالحياة) -    إعراب ُجمٍل: -ب 
 ".َتتقلَُّب عليها مشاِهُد الحياة...                        

   اطرُ ُيش – أبًدا – أّنه إالّ  ... ( الواردة في قوله: "اكِتشافاِتهّالعاَلمُّيشاطرُّ) -
 نفسِه...". عواِلمِ  في اكِتشافاِته العاَلم    

 تكّرَر في الّنّص ضميُر الُمفَرد الغائب. بّين عائده ودوره في بناء الّنص. (0
 ما نوع الّصورتين البيانّيتين اآلتيتين؟ ِاشرْحُهما، وبّيْن سّر بالغة ُكلٍّ منهما:  (0

 ( الواردَتين في الفقرة الثانية.تلبُسّأفكاُرهِّرداءّا( و)ألْكفانِِّمنّاألقماِطّحتىّا) -
  استخرْج ِمن الّنّص الّتضاد، وبّيْن وظيفته. (5

ّ

ّنقاط(10ّ)ّقدي:يمّالنّّيقالتّّّ-ثالثاا
قليد َيكِسر ينما التّ يرى أَدباُء الّرابطة القلمّية أّن األدب الحّق إّنما هو إبداٌع وتعبيٌر عن ذات اإلنسان، ب»
  «.ْعِقُم الفكرةالخيال ويَ 

 .وحّدد أهّم خصائصها وأشهر أعالمهاّ،عّرف بهذه المدرسة القول، ثمّ  ِاشرح:ّالمطلوب
 

 
 

 انتهىّالموضوعّالثاني
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 (الموضوع األّول) عناصر اإلجا�ة  
 العالمة

 ةمجموع مجزأة
 إجا�ة الموضوع األول:

 نقاط) 10( البناء الفكرّي: ــأّوال
 هي: مالمحهتصو�ر لعام جدید من أعوام ثورة الّتحر�ر،  الّنّص في  .1
  (یرعف، عام من الّدم). الّدماءسیل  -
  (إعصار، �عصف �الّلهیب و�الحدید). قّوة الّنضال -
  (ملحمة الّصمود). الّصمود والّتحّدي -
 .(�طوالت وطی�ه، رؤى من اإلشراق) ال�طوالت واالست�شار �الحرّ�ة -

0.25×4 01 

  .الجزائريّ معاناة الّشعب استمرار�تها من الجزائرّ�ة استمّدت الّثورة  .2
مهات أ قات هذا الفعل: ِمن دممتعلِّ مع كل  "�قتاتموجود في ع�ارة " االستدالل من الّنّص:ــ 

 ، ِمن َطَلل المدینة....، أطفال الجزائر ، ِمن جوعاألبر�اء
 .اثنتین ح بذكر ع�ارتین: �كتفي المترشّ مالحظة

0.5 
 
0.5×2 01.5 

 .الجزائر ثورةشاعر عراقّي یتحّدث عن  ألّنه، قومّ�ةنزعة الّشاعر  .3
ن قضّیتهم یمشاركة الجزائر�ّ لكونه سّخر قلمه  ؛االلتزامعالقة وطیدة �ظاهرة لها  هذه الّنزعةو ــ 

 .حّتى یتحّقق الّنصرالّثورة استمرارّ�ة ومساندتهم والّتأكید على 

0.5×2 
 

01 
02 

 .الّتحّرريّ  الشعر الس�اسيّ  أو الّشعر الّس�اسّي الّثوريّ إلى  الّنّص نتمي ی .4
 مساندة الّثورة.ــ : الّنقاط اآلت�ة في منه الغا�ةوتتمّثل 

 �عث الحماس في الّنفوس. ــ                    
 تحر�ك الجماهیر. ــ                                     

 .واستنهاض الهمم إ�قاظ الّضمائرــ                                    
 .اثنتین نقطتین بذكر المترشح مالحظة: �كتفي

0.5 
 

 
0.5×2 01.5 

 ، منها:مختلفة م�َ قِ ِانطوى الّنّص على  .5
 س�اسّ�ة: ثورة الجزائر ضّد العدو.الق�مة ال -
 العبودّ�ة. نیراإلنسان من  تحر�رنسانّ�ة: اإلق�مة ال -
 الجزائر.في االستعمار الفرنسّي  وجودفترة التأر�خ لتار�خّ�ة: الق�مة ال -
 ).ومضموًنادبّ�ة: مظاهر الّتجدید (شكًال األفّنّ�ة الق�مة ال -

 .ق�متین اثنتینح بذكر : �كتفي المترشّ مالحظة
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 العالمة (الموضوع األّول) عناصر اإلجا�ة  
 مجموعة مجزأة

 و�راعى ف�ه ما یلي: الّتلخ�ص: .6
 .المالءمة مع مضمون الّنّص  -
  .الّتلخ�صمراعاة حجم  –
 سالمة الّلغة وجودة الّتعبیر. –

01×3 03 

 نقاط) 06( البناء الّلغوّي: ــثانً�ا
 :األلفاظ إ�حاء .1
 : استمرار التضحّ�ات. »ترعف« -
 : الحرّ�ة واالستقالل.»اإلشراق« -
 .، الّشموخ والّصمودالّثورة مهد: »األوراس« -

0.25×3 0.75 

 اإلعراب: .2
 إعراب المفردات: -أ

مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الّضّمة المقّدرة على األلف منع من ظهورها الّتعّذر : فعل تح�اــ 
 والفاعل ضمیر مستتر تقدیره (هي).

 وعالمة جّره الكسرة الّظاهرة. ،نعت للـ(القرى) مجرور: العزالءــ 
 إعراب الجمل: -ب

 .)ُحرٍّ جّر نعت لـ(: جملة فعلّ�ة في محّل )�عصف �الّلهیب(ــ 
 ).الحبلىنصب حال من (: جملة فعلّ�ة في محّل )الجنینتسّح دم (ــ 

 
 
 
 

0.5 
 
 

0.25 
 
 

0.5 
0.5 

01.75 

 نوع الجمع ف�ما �أتي: .3
ألّنه جمع تكسیر �عد ألف تكسیره حرفان (على وزن  ؛ص�غة منتهى الجموع: 'مجامر'ــ 
 .")َمفاِعل"
 ".العَ فْ أَ : جمع قّلة ألّنه على وزن "'أنفاس'ــ 

 
 

0.5 
 

0.5 

01 

 :ةالب�ان�ّ  نوع الّصور .4
ثورة) عام الثورة الجدید (ذكرى الِاستعارة مكنّ�ة، حیث شّ�ه  :»�قتات من دم أمهات األبر�اء« -

)، ودّل لجنینا) وحذف المشّ�ه �ه (الضمیر المستتر العائد على العام ، فذكر المشّ�ه (�الجنین
 ).�قتات من دم األم(�الزم من لوازمه وهو عل�ه 

توض�ح استمرار�ة الثورة �فضل تضح�ات األسرة الجزائرّ�ة، وتشخ�ص هذا المعنى : �الغتها
 ى من دمها.في صورة الجنین العالق ِبَرحم األّم یتغذّ 

 كنا�ة عن موصوف، وهو االستعمار. »:أعداء الح�اة« -
 : الّتعّرف على المقصود (االستعمار) مصحوً�ا �الّدلیل عل�ه (عداوة الح�اة).�الغتها

 
0.25×3 
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 العالمة (الموضوع األّول) عناصر اإلجا�ة  
 مجموعة مجزأة

 

 تقط�ع الّسطر�ن: .5
 ْر اْ رَ قَ ـْ      َفاَس لْ ناُر أَ ـ    ـُه ْننَ نْ مِ  ْللُ َتعِ وَ 

///0//0      /0/0//0      /0/0//00 
 ُمتَفَاعلن       متْفاعلن       متْفاعْالنْ 

 ءْ اْ �َ ْبرِ ْألَ ِت      اهَ ْممَ ِم أُ دَ    نْ ُت مِ اْ َ�ْقتَ 
/0/0//0    ///0//0        /0/0//00 
 متْفاعلن     ُمتَفَاعلن        متفاعْالْن            
 

 
 
 
 

0.25×4 
01 

 

 نقاط) 04( �م الّنقدّي:یالّتق ــثالًثا
 مناقشة القول:

التي حّققها الجزائر�ون بثورتهم أدهشت العالم، وألهمت الّشعراء واالنتصارات إّن ال�طوالت  -
 العرب.

 :دواعي اهتمام الّشعراء العرب �الّثورة الجزائرّ�ة -
 ِاعت�ار الّثورة الجزائرّ�ة أنجح ثورة وقدوة للّدول المستعمرة. •
 .اعت�ارها ثورة كّل العرب •
 والّسالم.تقد�س الحرّ�ة والحّق  •
 ِاحترام الكرامة اإلنسانّ�ة. •

 .اثنین من دواعي االهتماممالحظة: �كتفي المترشح بذكر 
ضح�ات تتجّلت هذه الّدواعي في القصیدة من حیث تصو�ر  وقداالستعانة �أفكار الّنّص:  -

ْسفُحها تالّثّوار من أجل الّتحّرر واالستقالل، والع�ارات الّداّلة على ذلك: "وُرؤى من اإلشراِق 
 "....ال�شائْر، تْستْلهُم اإلنساَن في َهْوِن العبید، من كلِّ ُحّر في الجزائر

شفیق الكمالي، (ومن بین الّشعراء العرب الذین تغّنوا ب�طوالت الّثورة الجزائرّ�ة: : االستشهاد -
 .)وغیرهم نزار ق�اني، محمود درو�ش، محّمد الفیتوري...

 ظموها.ن الّشعراء الذینكر مواض�ع القصائد التي درسها أو : �مكن للمترّشح أن یذمالحظة
 

 
 

 
01 
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01 
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(وهي أساس بحر الكامل) ُمتَـَفاِعُلنْ التفعيلة:   
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 العالمة اني)عناصر اإلجا�ة (الموضوع الثّ 
 مجموعة مجزأة

 إجابة الموضوع الثاني:
 نقاط) 10(:البناء الفكري أّوال ــ 

 .اإلنسانهو  لألدب في نظر الكاتب: المحور الرئ�سيّ  -1
ألّن اإلنسان هو محور الح�اة بجم�ع مظاهرها العلمّ�ة والفكرّ�ة والفّنّ�ة واألدبّ�ة،  الّتعلیل:

 وما األدب إّال تصو�ر لتلك الح�اة.

 
 

01 
 

0.5 
 

 
 

01.5 
 

 في الوقت نفسه. ُمَمثِّال وُمشاِهًدایرى اإلنسان نفسه على مسرح األدب  -2
 ي �ع�شهار عن موضوعات الح�اة التالّسطحّي الم�اشال �كتفي �الّتعبیر  : أّنهوتوض�ح ذلك

وٕاّنما �غوص في دواخل نفسه وَ�ْسِبر أغوار روحه ل�كون إنتاجه الفنّي مرآة تعكس األحاس�س 
المشتركة بین المبدع والمتلقي. (�سمع ن�ضات قل�ه في ن�ضات سواه، و�لمس أشواق روحه 

 جسم إنسان مثله).  في أشواق روح غیره، و�شعر �أوجاع جسمه في أوجاع

 
0.5 

 
 
 

01 
 

01.5 
 

 بیر عن معاني الح�اة وكشف الغامضعهي قدرته على التّ  :التي خّص بها األدب المزّ�ة -3
 من الّسلب إلى اإلیجاب.  ا، وتغییر أحوالهمنها والغوص في أحاس�س الّنفوس

الة ومق ،ّب قصیدة أثارت ف�ه عاصفة من العواطفرُ  « :من الّنّص ع�ارات ــ الّدعم �
أو  ،ث�فاأو كلمة رفعت عن عین�ه نقا�ا ك ،تفّجرت لها في نفسه یناب�ع من القوى الكامنة

 .»روا�ة قلبت إلحاده إلى إ�مان و�أسه إلى رجاء وخموله إلى عز�مة ورذیلته إلى فضیلة

0.5 
 
 
 

0.5 
 
 

01 
 

 لعالماجعل من ذاته مرآة یرى بها شرف األدیب أّنه �عرف كیف ی شرح قول الكاتب: -4
فیتأّمله و�ستكشف مكنوناته، حّتى إذا قرأه غیُره َوجَد ف�ه صورًة من نفسه، و�هذا تتحّقق 

 الوظ�فة الحّقة لألدب.
  الجتهاد المترّشح �شرط أن �كون وجیًها. الّتعلیق : ُیتَركمالحظة

01 
 
 

 
 

0.5 

01.5 
 

ل إلى األدیب لتص ة اإلبداع تنطلق منأّن عمل�ّ  توّصل الكاتب في نها�ة الّنّص إلى: -5
همه وتأّمله ص فن على تبل�غها من خالل الكلمة التي تلخّ ؤتمَ فاألدب رسالة هو مُ  ؛غیره

في معاني الح�اة والتي یرسلها إلى الّنفوس والعقول للّتأثیر فیها. وهذا ما أشار إل�ه 
ونفس ب  بین نفس الكاتفاألدب ال �مكن أن �كون إّال رسوًال  الكاتب في الفقرة األخیرة،

 من یزّود رسوله من قل�ه ولّ�ه. هو واألدیب الحّق  ،ن �قرأ لهمَ 
 .�شرط أن �كون وجیًها رأي المترشح: ُیتَرُك الجتهاده

عند  ةان�ّ زعة اإلنسالنّ مفهوم �ضع في الحس�ان أّن رأي الكاتب تجسید لیجب أن  الّتعلیل:
 ة.اإلبداع�ّ ة التي ترى اإلنسان محور العمل�ّ  ةومانس�ّ المدرسة الرّ 

0.5×3  
 

01.5 
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 العالمة اني)عناصر اإلجا�ة (الموضوع الثّ   
 مجموعة مجزأة

 و�راعى ف�ه ما یلي:لخ�ص:  التّ  -6
 .المالءمة مع مضمون الّنّص  -
  .مراعاة حجم الّتلخ�ص –
 سالمة الّلغة وجودة الّتعبیر. –

 :مقترح لالستئناس
ر فهو كالمسرح �صوّ  جم�عها؛اإلنسان محور األدب والقطب الذي تدور حوله مجاالت الح�اة «

ه ونفسِ  هح�اة اإلنسان �كّل تفاصیلها. وتكمن وظ�فة األدیب الحّقة في أن ینطلق من روحِ 
لتي عجز عن المتلّقي و�حمل آالمه وأحالمه ا ه ونثره عن نفسِ ه، ل�عّبر في ثنا�ا شعرِ واكتشافاتِ 

 ».  بین األدیب ومن �قرأ لهّتعبیر عنها بنفسه. ولهذا كان األدب رسوًال ال
 

 
 
 
 
01×3  

 
03 

 
 
 
 
 

 
 

 

 )نقاط 06:(غوي البناء اللّ ثانً�اــ 
 »األدب«هو:  الذي تنتمي إل�ه األلفاظ (عواطف، قصیدة، أفكار، روا�ة) الحقل -1

 

0.5 0.5 

 

 اإلعراب: -2
  المفردات: -أ

 . وعالمة نص�ه الفتحة الّظاهرة على آخره ،حال منصوب: �احًثاــ  
 على الّسكون ال محّل له من اإلعراب. حرف جواب وجزاء مبنيّ : نإذــ  

 إعراب الجمل: -ب
 .جملة فعلّ�ة صلة الموصول ال محّل لها من اإلعراب ):ب علیها مشاهد الح�اةتتقلّ (ــ   
 .في محل رفع خبر "أّن" ةجملة فعل�ّ  ):�شاطر العالم اكتشافاته(ــ   
 

 
 
 
 
 
0.5×2  
 
 
 
 
0.5×2  

 

02 

 

  .ة اإلبداع األدبيّ ؛ إذ هو محور عمل�ّ »اإلنسان«ص هو ضمیر الغائب في النّ  عائد -3
ئ�س الرّ  ور�طها �الموضوع ّص ساق فقرات النّ ساهم تكراره في اتّ ــ دوره في بناء الّنّص: 

 .»وظ�فة األدب«الذي هو: 
 

0.5×2  
 

01 
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 اني)اإلجا�ة (الموضوع الثّ عناصر 
 العالمة

 مجموعة مجزأة
 :تانب�انیّ الصورتان ال -4
 ): كنا�ة عن عمر اإلنسان من أّوله(الم�الد) حتى آخره(الوفاة).من األقماط حتى األكفان( -

ي ه) مصحوً�ا �الّدلیل الحسّ المقصود (عمر اإلنسان من أّوله حتى آخر  ُشُمول: �الغتها سرّ 
 (من األقماط حتى األكفان). عل�ه

مالحظة: ُتقبل كّل إجا�ة صح�حة ولو كانت جزئّ�ة مثل: (األقماط) كنا�ة عن أّول العمر، 
 ومثل: (األكفان) كنا�ة عن آخره.

من ، واشتّق لّرداءا ِبُلْ�سحیث شّ�ه تأّثر األفكار  ؛استعارة تصر�حّ�ةه رداًء): أفكارُ  (تل�ُس  -
 .الفعل "تل�س" على سبیل االستعارة الّتصر�حّ�ة �ساللُّ 

) الّرداء ُلْ�ُس وأفاَدت تشخ�ص المعنوّي (تأّثر األفكار) في صورة محسوسة (سّر �الغتها: 
 بداعي تقر��ه إلى األفهام.

حیث شّ�ه األفكار �اإلنسان وحذف  ؛مالحظة: ُتقبل أ�ًضا اإلجا�ة اآلت�ة: استعارة مكنّ�ة
 المشّ�ه �ه وكّنى عنه ب�عض لوازمه وهي (تل�س، رداء).

 

 
 
 
 

0.25×3  
 
 
 
 
 
 

 
0.25×3  
 

01.5 
 

 الّرجاء)، ≠اإل�مان)، (ال�أس ≠في جملة من الّط�اقات منها: (اإللحاد الّتضادّ ل یتمثّ  -5
 العز�مة).  ≠الفضیلة)، (الخمول ≠(الّرذیلة
، أْي ةحالة سلبّ�ة إلى حالة إیجاب�ّ اإلقناع �قدرة األدب على تغییر واقع اإلنسان من : وظ�فته

 إبراز أهمّ�ة األدب وقّوة تأثیره في نفسّ�ة القارئ.

0.5×2  
 

01 
 

 )نقاط 04:(�م الّنقديقیالتّ ثالًثا ــ 
عند الرومنسیین هو الذي �عّبر عن الح�اة من خالل ذات اإلنسان  األدب الحق�قيّ شرح القول: 

 �طر�قة إبداعّ�ة متحّررة من األشكال الّتقلید�ة المألوفة.
 �كّ�ة،تدعو إلى الّتجدید والثورة على الكالس الّرا�طة القلمّ�ة جمعّ�ة أدبّ�ةالّتعر�ف �المدرسة: 

  .االّتجاه الّرومانسيمن أد�اء المهجر من ذوي  م جماعة1920عام أّسسها 
 أهّم خصائصها: 

 الّتأمل في الح�اة وأسرار الوجود. -
 . الّتعبیر عن الّذات اإلنسانّ�ة -
 .مز في الّتعبیراالّتجاه إلى الرّ  -
 .توظیف الّظواهر الّطب�عّ�ة -
 االهتمام �الّشعر الغنائّي. -

 .خص�صتین اثنتینح بذكر مالحظة: �كتفي المترشّ 
 أشهر أعالمها:

 جبران خلیل جبران، میخائیل نع�مة، إیل�ا أبو ماضي، نسیب عر�ضة، رشید أیوب...
 ثالثة أعالم.بذكر ح مالحظة: �كتفي المترشّ 
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