
 0202إلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: اللغة العربية وآدابها / الشعبة: آداب وفلسفة/ بكالوريا: ا
 

 6من  1صفحة 

 

 

 العالمة (الموضوع األّول) عناصر اإلجابة
 مجموعة مجزأة

 نقاط(01البناء الفكري:) -أّوال
دوام بداعًيا لها بالّسالمة و مّما حّل بها م الّروع إلى عد دعوة فلسطينفي  سالةرّ  ال تمّثلت (0

 .هادائ  ف عنها وفي طلب   ود  هدأ لهم بال  في الذ  وال  لهم نار   ت  خب ماالعيش لألبطال الذين 
 

 
10 10 

 .للقضية الفلسطينية ومساندة   تأييد   موقف   الّشرق   موقف   - (2
 :الّشاعر قول   من الّنّص   ليل  الدّ  -    

ق       ولم يطب   بصبح   لم يهدأ   هو الّشرق  »       .«زال  ـــــاك  بزلـــل  رمــعلى لي اادً ـــر 
 

 
17.0×2  

 
1070 

 .ور المشؤوموعد بلف :يتمّثل في الباطل   الوعد   (3
 7777« م  ل  الظ   ه  ط  ا خ  ا الله وعدً ح  م   »قوله: في ذلك  ويظهر   - 
 .ى فلسطينعل الغرباء   توافد   :تبعاته - 

              فلسطين. تقسيم 
              الفتنة. إثارة 

2071  
 

2071×3  
 

10 

 :الّنص تصميم   (4
 .هاعدائ  أ  ر  د  ها وغ  أبنائ   اء  ف  و  فلسطين بين  : وضع  الفكرة العامة -
 :األفكار األساسّية -
 [0 -2] :-   الّشاعر للقضّية الفلسطينّية ومؤازرته لها. تأييد 
 [3 -.] :-   الّشرق منها.  أهل   موقف 
[8 -00]: -   د  الوخيمة. هعواقب  و بلفور  و ع 

 

 
170 
 
 
1701×3 

12 

ف حال أهل الّشرق تجاه ، ألّن الّشاعر بصدد وصوصفيّ الّنمط : في الّنّص  الغالب   مط  النّ  (0
 .فلسطين الجريحة وبيان ما خّطه الوعد المشؤوم ..

 ..(.العالي.الغالي، المفّدى، منّضر، ): الّنعوت -:المؤّشرات
 .(...، أبواب فتنة، آية اللهالّشرق باديات أجبال، ذوائب مغتال، )صيحة :اإلضافات -          

 (.أبواب فتنة... الّظلم،وعدا خّطه الّشرق،  )صحت باديات: البيانّية الّصور -          
 حيحة األخرى(7رات الص  ؤشّ  الم   ل  قب  ) ت  مالحظة: -

 

 

1701 

 
1701×2  

 
 
1070 

 فيه:راعى ي  : الّتلخيص (6
 .حجم الّتلخيص 
  المضمون.مالءمة 
 وجودة الّتعبير سالمة الّلغة. 

 

10×3  

 
 

13 



 0202إلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: اللغة العربية وآدابها / الشعبة: آداب وفلسفة/ بكالوريا: تابع ل
 

 6ن م 2صفحة 

 

 العالمة (الموضوع األّول) عناصر اإلجابة
 مجموعة مجزأة

 نقاط( 16البناء الّلغوّي:)  -ا ثانيً 
 .البطولة واإلقدامحقل و :)أبطال، المفّدى، نار، فوارس( هالّداللي الذي تنتمي إليه األلفاظ الحقل   (0

ب  في هذا المعنى(7  مالحظة:)ت قبل  اإلجابة التي ت ص 
 

170 170 

 في األبيات الّثالثة األولى: بارز   لإلحالة حضور   (2
   ك، تربكلقوم، ك  عزّ ، ك  : ال راعت  لها الّتمثيل. 
   قبلّية عن طريق الّضمير. : إحالة  هانوع 
   ساق تراكيب الّنص وتفادي الّتكرار: تسهم في اتّ  هاوظيفت. 

 

170×3  1070 

 اإلعراب: (3
 :إعراب المفردات -أ

 منع من ظهورها التعّذر. على األلف المقصورة: نعت مرفوع وعالمة رفعه الّضمة المقّدرة "ىفد  الم  " -
 : تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة الّظاهرة على آخره."اقادً ر  " -
 إعراب الجمل:  -ب
 عراب.إللها من ا جملة فعلية ابتدائية ال محلّ  :) صحت باديات الّشرق(  -
 نصب مفعول به.  جملة مصدرية في محلّ  ) ليمحو(:  -

 
 
 
 

170×2  
 

 
170×2  

 

12 

 7الّنداءبصيغة  إنشائي طلبيالبيت األّول:  صدرفي  األسلوب   نوع   - (4
 .اإليناس والمؤازرة :األدبي ه  غرض   -    

1720×2  170 

 الّصورتان البيانيتان: (0
( يهدأ لم)الفعل من باب إسناد ، المكانّيةعالقته  مجاز عقلي: (بصبح )هو الّشرق لم يهدأ -

في اإليجاز  وجه  بالغتها ويكمنوالمقصود أهل الشرق ( الّشرق إلى غير فاعله الحقيقي )
شغال ذهن المتلّقي بالبحث والتأّمل ومتعة االكتشاف7  وا 

 -ذكر الشرق و المراد أهله  – تقبل إجابة المجاز المرسل عالقته المحلية مالحظة: 
( به المشبه)األخير شّبه فيها الّشاعر الفتنة  ببيت، فحذف هذا  استعارة مكنية فتنة(: )أبواب -

سيد معنى الفتنة في اإليجاز وتجفي  وجه  بالغتهاويكمن  (،)أبوابلوازمهزمة من وأبقى على ال
 قالب محسوس7 

1720×3  
 
 

1720×3  
 

1070 



 0202إلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: اللغة العربية وآدابها / الشعبة: آداب وفلسفة/ بكالوريا: تابع ل
 

 6ن م 3صفحة 

 

 العالمة (الموضوع األّول) عناصر اإلجابة
 مجموعة مجزأة

 

 (:نقاط 14يم الّنقدي)يقالتّ  -ثالًثا
   (ترك الجتهاد الممتحنمفتوح ي  ) :القول   شرح 

. بغية إيجاد الحلول .لألدب وظيفة نبيلة تسهم في عملية رصد األحوال واألوضاع. ا إن  حق  
 .الفاعلة المؤّثرة ..

  غيير من خالل اإلسهام الفّعال في إحداث التّ  -ي األوضاعدّ تر  بحكم -وكان لألديب العربي
إاّل ترجمان ...ودرويش محمود و  قباني ونزار زكرياء لول... وما قصائد مفديما اقترحه من ح  

 صادق لذلك.
   الّنّص   الم حّققة  في االلتزام  مظاهر: 
 :كما في مطلع القصيدةفي نفوس أبناء األرض المحتّلة،  والّتفاؤلاألمل  زرع   محاولة   -

 ...(.صيحة مغتال كال راعت  فلسطين ) 
 .الّنص ترجمة لذلكالّشاعر يراعه وسيلة من وسائل الكفاح والّتغيير، و تسخير   -
 .معايشة الّشاعر للحدث والّتعبير عنه بعمق وصدقالّتجربة الّشعورّية في  صدق   -

 (. ...البيت الّسادس شاهد على ذلك)
 .نهضة الّشرق لنصرة فلسطينالمناسبة:  الحلول   اقتراح   -

 

 مالحظة:) ي راع ى حسن  تعبير الممتحن عن المراد(7            
 

 ا نتهت إجابة الموضوع األّول                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 
 
 

10 
 

 
 
 
170×4  

 
 

 
 
 

14 

 

 
 

 



 0202إلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: اللغة العربية وآدابها / الشعبة: آداب وفلسفة/ بكالوريا: تابع ل
 

 6ن م 4صفحة 

 

 العالمة الّثاني(الموضوع ) عناصر اإلجابة
 مجموعة مجزأة

 نقاط(01البناء الفكري:) -أّوال
المعنى ف مانمتالز إذ هما ، مًعا المبنى والمعنى دراسةي عتمد  في دراسة الّنّص األدبّي على  (0

 بمنزلة الّروح والمبنى بمنزلة الجسد.

 
170×2 10 

 . "األسلوب هو الّرجل" عالقة األسلوب بشخصية األديب:– (2
ل بصمته األدبّية في مختلف  زه عن غيرهميّ ي أسلوبه الذيلكّل أديب  الّتوضيح: - وبه يسجّ 

 ،  .كما عّبر عنه الكاتب "فاألسلوب هو الّرجل"إنتاجاته وبه ي عر ف 

 
170×2  

 
10 

 :ألسلوباخصائص  (3
 اإلطناب واإليجاز. 
 أثورماالقتباس من الكالم ال. 
  ّداتكرار واستعمال المؤكّ الت. 
 الوصل والفصل. 
 حسن الّتخّلص. 
 نوع األسلوب.  
 ...الّتكّلف والّطبع 

 مالحظة: )يكتفي الممتحن بذكر أربع خصائص فقط(7 

1720×4 10 

كتاباته كان شديد التأثير في تحريك النفوس  ما أجاد األديب في: كلّ القول شرح   - (4
  ..واختراقها.

ه الخطيب من حماسة في ما يبث  كأن ي شير إلى  ) الفكرة معّلاًل  الممتحنيوافق : أيالرّ  إبداء -
 (.، أو غير ذلك...نفوس الّسامعين وتحريك هممهم

10 
 
170×2 

12 

االّطالع و  ممارسة األدبو  قدالنّ و  حفظ الّنصوص والمطالعة: وق الفّنيّ صقل الذّ سبل   - (0
 التجربة النفسية.إضافة إلى  على الفنون الجميلة

نا - لالستعداد لتلّقي الّتجارب الّنفسّية األخرى التي ينقلنا إليها الّشعراء والكّتاب  ذلك وي عد 
 .والفّنانون بصورة عاّمة والتي تحملنا على تذّوق ما ت حدثه فينا من تأثير وانفعاالت..

10 
 
10 

 
 

12 

 :راعى فيهي  : الّتلخيص (6
 .حجم الّتلخيص 
  المضمون.مالءمة 
 وجودة الّتعبير سالمة الّلغة. 

 

10×3  13 



 0202إلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: اللغة العربية وآدابها / الشعبة: آداب وفلسفة/ بكالوريا: تابع ل
 

 6ن م 5صفحة 

 

 العالمة الّثاني(الموضوع ) عناصر اإلجابة
 مجموعة مجزأة

 نقاط( 16البناء الّلغوّي:)  -ا ثانيً 
ظ، الّذوق، الّصور، الحلية، :)العاطفة، األسلوب، األلفااأللفاظ المنتمية إلى حقل "األدب" (0

 (..االقتباس..
 مالحظة:) يكتفي الممتحن بذكر أربعة ألفاظ(7

 

1720×4  10 

 اإلعراب: (2
 : إعراب المفردات -أ

 خبر أّن مرفوع وعالمة رفعه األلف ألّنه مثنى. ":متالزمان -
 عالمة جّره الكسرة الّظاهرة على آخره.ل من اسم اإلشارة )هذا( مجرور، و بد"األسلوب":  -
 إعراب الجمل:  -ب
 .نصب نعت جملة فعلية في محلّ  (:ال تعّلل)  -
 لها من اإلعراب. جملة صلة موصول ال محلّ  (:ال ينمو)  -

 

1720×2  
 
 

1701×2  

1070 

 :الجمع نوع   (3
 نوعه الجمع
 صيغة منتهى الجموع المعاني
 جمع قّلة أردية

 

 

1720×2  1701 

 :ونوع هااالّتساق  أدوات   (4
  هانوع أداة االتساق

 (بعديةإحالة ) إشارةاسم  "هذا"
 (قبليةإحالة )اسم موصول  "الذي"

    (قبليةإحالة ) مستترمير ض "هو"

1720×6  1070 

 الّصورتان البيانيتان: (0
وحذف المشّبه به ودّلنا عليه بالفعل )خاط(  وباأللفاظ بالثّ الكاتب ه شبّ  (:خاط األلفاظ)  -

توضيح المعنى وتقريب الّصورة إلى ها البالغّي في ويكمن أثر  االستعارة المكنّيةعلى سبيل 
 7ذهن المتلّقي

باألوعية وحذف أداة الّتشبيه ووجه  ...شّبه الكاتب القوالب الّلفظّية)هي أوعية المعاني(:   -
طابق بين إيهام المتلّقي بالتّ يكمن أثرها البالغّي في و  الّتشبيه البليغالّشبه على سبيل 

 ّنهما شيء واحد7المشّبه به وكأالمشّبه و 
 

1720×3  
 
 

1720×3  
 

1070 



 0202إلجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة: اللغة العربية وآدابها / الشعبة: آداب وفلسفة/ بكالوريا: تابع ل
 

 6ن م 6صفحة 

 العالمة الّثاني(الموضوع ) عناصر اإلجابة
 مجموعة مجزأة

 

 (:نقاط 14يم الّنقدي)يقالتّ  -ثالًثا
 المعنى و المبنى" نقديّ تناول موضوع  -: الّنقدّية مالمح شخصية الكاتب." 

 إصدار أحكام نقدّية موضوعّية ومعّللة. -
 ية الّذوق وصقله.تناول كيفّية تنم -
 الحديث عن مقياس اإلجادة الفّنّية... -

 
  ّارتباطه باألدب ي حّلله و ي قّومه. -      :خصائص المقال الّنقدي 

 لمصطلحات الّنقدّية.توظيف ا -
 تحّري الموضوعّية والّدقة في تحديد المفاهيم. -
 وحدة الموضوع. -
 وسة.إصدار األحكام الّنقدّية بشأن الّظاهرة األدبية المدر  -

 
 العاّلمة عبد الحميد بن باديس، العاّلمة البشير اإلبراهيمي، عبد الله من أعالم المقال :
 ركيبي، ميخائيل ن عيمة، عباس محمود العّقاد، طه حسين، شوقي ضيف... ال
 

 مالحظة:) يكتفي الممتحن بذكر العدد المطلوب في كّل سؤال(7                  
 

 ا نتهت إجابة الموضوع الّثاني                                                              
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

17.0×2  
 

 
 

 
170×3  
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