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عناصر اإلجابة
أولا -البناء الفكري:

 .1تحدّثّالشّاعرّفيّنصّهّعنّثورةّنوفمبرّالمجيدة.

العالمة

مجزأة
11

ةّالمتَ َح دثّعن هّف يّنس وجّالج از رّينّ:لق دّاحت ّّن وفمبرّمكان ةّم اممةّومنزل ةّمرمو ةّ
منزل ُ

11

سرّاممهّونحتّعلىّ لبّك ّّج از ريّّ،وجرىّمج رىّال دّمّف يّ
ُّ
التعلي ّ:خلدّالنصرّمجدهّف ُّ
ح

11

وعز زةّفيّالنسوجّ .

العروقّ .

مجموع
ّ

ّ
13

 .2الدّروجّالّتيّتعلّمهاّالج از ر ونّمنّثورةّنوفمبرّهي:

اإلباءّ،الشموخّ،العزةّ،الصّمود...إلخ ّ

4×1.0

نعمّ،الّتزالّتلكّالدّروجّصالحةّلهذاّالزمانّ .

التعلي ّ:يذكرّالمترشحّأمثلةّمنّوا عّالمجتمعّالج از ريّاليومّ،وماّيواجههّم نّتح دماتّف يّ
مختلفّالممتوماتّ .
ّ

1.0

13

1.0

*تنبيهُ :تقبل إجابات أخرى للمترشح إذا ذكر دروسا أخرى يستخلصها من سياق النص.

 .3مسه ومّااللت زامّ:ه وّأنّيتساع ّاألدي بّم عّمش كوتّو ا اماّأمت هّواإلنم انمةّ ا ب ةّ
و تبناهاّمح اوالّإيج ادّالحل ولّالّت يّتم اهمّف يّتحقي اّحم اةّم عيدةّباعتب ارهّإنم اناّيرم مّ

11

ال ّر اّلألجمالّعبرّأدبهّاإلنماني.

13

ومنّمظاهرّااللتزامّفيّالنّصّّ :

ااحّمثوّفيّالبيتّاألول ّ
ّ
ّتمجيدّثورةّنوفمبرّ.وهذاّوّ-نشرّ ممّالثّورةّفيّالعالمّ.وهذاّواردّمثوّفيّالبيتّالثّانيّعشرّ .

2×11

ّاالعتزازّبمبادئّنوفمبرّ.كماّهوّوااحّفيّالبيتينّالعاشرّوالحاديّعشرّ .*تنبيه :يكتفي المترشح بذكر مظهرين .

لخمصّ:يراعىّفمهّ:
ُّ
 .4التّ

11

ّ-مامونّالنّصّ ّ

11

ّ-اإليجازّاعتماداّعلىّأملوبّال ّالب ّ

11

ّمومةّاللّغةّنحواّوصرفاّواموءّّ .....ّ
ّ

صفحة  1من 2

13

اإلجابة النموذجية ملوضوع اختبار مادة :اللغة العربية وآداهبا/الشعبة :علوم جتريبية/بكالوراي/7102 :موضوع 0
ثاني ا – البناء اللغوي:

 .1الحقونّالدّاللمانّ-ّ:حق ّالثّورةُّّ(ّ:نسمبرّ،يوليوّّ،شهيداّ،أوراج).

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-حق ّاالمتعمار(ّ:ال ّغاةّ،الوعيدّ،التهديدّ،ظلم).

الروابطّاللّغومّةّالّتيّماهمتّفيّاتّماقّالنّصّّوانمجامهّفيّاألبماتّالمّتّةّاألولى:
ّ .2
حرفاّالع ف(ّ:الواوّ،الساء).
ّ -

1..0
2×1.20

 حروفّالجرّّ(ّ:الوّمّ،علىّّ،فيّ،الااف). -الاما ر(ّ:الاافّ،اميرّالمتالمينّناّ،الهاء).

رط(ّ:إذاّ،م ْن)ّ .
َّ
ّّّّّّ-أداتاّالش
ّ

1..0

2×1.20

1.0

1.0

2×1.20

*تنبيه :يكتفي المترشح بذكر ثالثة روابط لغوية .

 .3اإلعراب:

إعرابّالمسردتينّ :

ّّّّّّّّ-إذاّ:فجا مةّمبنمّةّعلىّالمّكونّالّمح ّلهاّمنّاإلعرابّ .

1.0

ّّّّّّّّ-إباءّ:مسعولّبهّثانّمنصوبّوعومةّنصبهّالستحةّالظاهرةّعلىّآخرهّ .

1.0

ّّّّّ(ّ-هنا ُن َفمبر باق)ّ:جملةّامممةّمقولّالقولّفيّمح ّنصبّمسعولّبهّ .

1.0

إعرابّالجملتينّ :

ّّّّّ(ّ-مات شهيدا)ّ:جملةّفعلمةّجوابّالشرطّالجازمّالّمح ّلهاّمنّاإلعرابّ .
 .4الصّورتانّالبمانيتان:

12

1.0

« -تمطىىىو أوراي تيهىىى ا وعجبىىىا»ّ:ام تعارةّمكنم ةّ،ش بهّفيه اّالش اعرّاألوراجّوه وّجم ادّ

بإنم انّمم يرّم يراّ وموّتا ه اّمتعجب اّ،ف ذكرّالمش بهّوح ذفّالمش بهّب هّ،وت ركّالزم ةّم نّ 3×1.0

لوازمّالمشبهّبهّ،وهيّ«تم ّى»«ّ،عجبا»ّ.

بوغتهاّ:توامحّالمعنىّوتقوّتهّعنّ ر اّتشخمصّالم ادّيّّ،فالش اعرّأرادّأنّيب ينّح الّ

األوراجّ ب ّالث ورةّإلح داثّمقارن ةّبين هّو ينّحال هّبع دّالث ورةّح ينّع بّباألم ودّ.ومم اّزادّ

13

فيّبوغتهاّأاثرّعنصرّاإليجازّفيهاّ .

« -ل نىىرى النىىاي سىىيدا ومسىىودا»ّ:كنام ةّع نّص سةّالع دلّوالمم اواةّ.حي ثّكن ىّالش اعرّ

ع نّالمم اواةّب ينّالن اجّم نّم ادةّومم ودينّبه ذهّالعب ارةّ،كم اّأرادّأنّيب ينّأنّالعدال ةّ

والمماواةّمنّشممّالشعبّالج از ريّومنّالمبادئّالّتيّنادتّبهاّثورةّنوفمبر.

بوغتهاّ:تقدممّ ا مّةّمص حوبةّب دليلهاّ.فالش اعرّيتح دثّع نّ ا مّةّالع دلّب ينّالن اجّ،ث مّّ
مأتيّبالدلي ّ،وهوّعدمّوجودّفوارقّبينّالمّيدّوالممودّفيّك ّأمةّ .

صفحة  2من 2
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عناصر اإلجابة
أوال:ـ البناء الفكري21 ( :ن )

 .2يطرح الكاتب في نصه قضية المسرح الجزائري وتتابع حلقات تطوره عبر الزمن .

 -غايته من ذلك إبراز المسرح الجزائري كظاهرة فنية وثقافية عميقة الجذور في المجتمع

الجزائري وشرح خصوصيته الجزائرية.

 .1يتجلى التشابه بين مسرح المقهى األوربي ومسرح السوق الجزائري في:
 -االعتماد على الممثل الواحد.

 -يعرض قصته أو قصصه على الجمهور.

 ال يتكلف عناء التشخيص التام أو تقمص شخصية الممثل. -الحكاية بمهارة سردية.

 -مزج اللوحات الحكائية بأغان شعبية.

يدل ذلك على تشابه الجذور الفنية للمسرح عند األمم ،وأال فضل ألحد على غيره في هذا المجال.
 .3النمط الغالب على النص هو النمط التفسيري .

العالمة
مجزأة
2.1
2.1

ب -االنتقال من المفصل إلى المجمل « ....وخالصة القول . » ....

30

5.1
5.1
5.1

03

5.1
5.1
0.5
2

أهم مؤشراته:

ِّ
ِّ
كانت
وض المسرحي َة
المشخص َة لألحداثَ ،
العر َ
أ  -الشرح والتفسير كما في قوله « ..إذ إن ُ
ِّعبارًة عن وه ٍم يبعث في نفس المشاهد اإلحساس.» ...

مجموع

30
4×5.1

ج -بروز ضمير الغائب .مثل « :دخلوا ،...بحثوا» ....

د -توظيف أدوات التعليل« إذ إن »..والتوكيد « إن عملية »..و االستنتاج« خالصة القول»..
هـ -استعمال الجمل االسمية الخبرية .مثل « :والحلقة عرض قصصي في األسواق التجارية»...

و -االستعانة بالصيغ اللغوية التوضيحية من نوع« :ما يدل ،وبالتالي ،وهذا راجع ،وهي ،ومنها»
تنبيه :يكتفي المترشح بذكر أربعة مؤشرات.
 .4التلخيص يراعى فيه:

2

 مضمون النص.

2

 اإليجاز اعتمادا على أسلوب الطالب.

2

مالء....
 سالمة اللغة نحوا وصرفا وا ً

صفحة  0من 7
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ثانيا:ـ البناء اللغوي 50( :ن )
 .2العالقة المعنوية التي تربط أجزاء النص هي وحدة الموضوع.

52

التوضيح :هي أن يلتزم الكاتب بموضوع واحد ال يخرج عنه وال يخلطه بغيره ،والدليل على ذلك
أن الكاتب ختم نصه بنفس الموضوع الذي بدأ به.

كبار المسرحيين ،دخلوا مجال التجر ِّ
 البدايةِّ « :
شه َد المسرُح الجزائر ُّي مجموع ًة من ِّ
يب،
َ
ِّ
البيئة ،ومتأثر بالتُّر ِّ
وبحثوا عن ٍ
اث».
نابع من
شكل
مسرحي ٍ
ٍ
ِّ
نوير والت ِّ
وسائل الت ِّ
طوير،
ال ،وسيل ًة من
يمكن الت ُ
أكيد بأن المسرَح َ
 الخاتمة« :إنه ُ
كان وال يز ُ
نفسه أن يصوره بطر ٍ
ِّ
ِّ
الوقت ِّ
يقة فني ٍة» ...
اقع ،وعليه في
يجب أال
ينفصل عن الو ِّ
َ
فالمبدعُ ُ
َ
ُ

30
52

 .1أهم مظهرين من مظاهر االتساق:

ـ اإلحالة  :سواء القبلية أو البعدية:
أ ـ اإلحالة بالضمير« :دخلوا مجال التجريب »« ،كانت عبارة عن وهم »

ب ـ اإلحالة باسم اإلشارة « :وهذا راجع إلى طبيعة المجتمع الجزائري »

ـ الحروف:

أ ـ حروف العطف « :دخلوا مجال التجريب وبحثوا»« ،فهو يعتمد على الممث ِّل الو ِّ
احد».
ُ
َُ
ب ـ حروف الجر« :مجموعة من كبار المسرحيين»« ،اإلحساس بالحيلة ».

 .3اإلعراب :أ -إعراب المفردات:

 -إذ :تعليلية مبنية على السكون ال محل لها من اإلعراب.

 راجع :خبر للمبتدإ (هذا) مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره .ب -إعراب الجمل ما بين قوسين:

 ِّ(شه َد المسرُح الجزائر ُّي مجموعة من ِّ
كبار المسرحيين) :جملة ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
ضُد ) :جملة فعلية في محل جر نعت
 ( -تَع ُ

52
30
52

5.1
5.1

30

5.1
5.1

 .4الصورتان البيانيتان:

ِّ
جتم ِّع وترِّاثه» :استعارة مكنية .بالغتها :أظ َه َر
يجول في
 «الراوي الذيأساطير وتار ٍ
ُ
الم َ
يخ ُ
الشاعر ما هو معنوي في صورة محسوسة ،إذ ُشبهت أساطير وتاريخ المجتمع وتراثه بحديقة

2

يتجول فيها الراوي .فحذف المشبه به «الحديقة» واستعار ما يدل عليه بقرينة «يجول» إلى المشبه

«أساطير وتاريخ.» ...
إطار ِّس ِّ
حري» :تشبيه بليغ .بالغته :ازد هذا التشبيه من وضوح المعنى ودقته ،حيث
 «فالسو ُق ٌاكتفى الكاتب بذكر المشبه (السوق) والمشبه به (إطار سحري).
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2

