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 ح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:عمى المترش  
 لالموضوع األو  

 :الّشييرة الجرفىذه القصيدة بعد معركة  ُنِظَمتْ  :الن ص  
ـَ ب شمػػػػػػػػػػػػػػ ِؿ ش ديَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  غن ىىىىىىىىىىى -1  فأطػػػػػػػػػػػػػػػػر

 
 َج الحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػراَف حػػػػػػػػ ديَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وأرشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَد الُمػػػػػػػػْدلِ  

ػػػػػِرَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ْشػػػػػػػػػػػػوذاَع لمسػػػػػػػػػػػػرِّ نَ  -2  ـِ  ٌر فػػػػػػػػػػػػـ حػػػػػوا
 

 وشػػػػػػػػػػػػػ َع لمحػػػػػػؽِّ صػػػػػػػػػػػػػػْوٌت فػػػػػػـ بَواِديَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 تحقّػػػػػػػػػػػَؽ ادمػػػػػػػػػػػُؿ المنشػػػػػػػػػػػوُد و انطمَقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتْ  -3 

 
َمػػػػػػـ روابيَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ـُ الِنصػػػػػػِر ِمػػػػػػف ـأ  كتػػػػػػػػػػػػػػػػ ن

ـُ أِف المـػػػػػػػػػػػَد تصنُعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُ  وآَمػػػػػػػػػػػفَ  -4   الّشػػػػػػػػػػػع
 

 ب التِّحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ِد وب لػػػػػػػػػػِرّشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ِش أيديَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
ػػػػػػػػػػَدْت فػػػػػػػػػػـ مط لبَنػػػػػػػػػػػػػػ  -5  ـْ يػػػػػػػػػػػػػػػػػ سُة أ  فمػػػػػػػػػػ  السِّ

 
ْبػػػػػػػػَر م ـيَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ـَ  وال الِشَكػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َوْ أفػػػػػػػػ َدْت 

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َسة َأْوَىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـٌ ُمـمَِّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٌ  إفّ  -6   السِّ
 

 َيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ط لَمػػػػػػ  ـْرـمْتَنػػػػػػ  ـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مَراميَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
ِتَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  -7  ـَ  وطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لَم  أْوَىَنػػػػػػػػػػػْت ـِػػػػػػػػػػػَوْ ـَم 

 
 ػػػػػػػػػػػػػراَر واديَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وطػػػػػػػػػػػػػػػػ لم  شتِػػػػػػػػػتػػػػػػػػػػْت أحػ 

ػػػػػػػػ ِت أْ َمَنَيػػػػػػػػػػػػػػػػػ  -8  ـْ أـْعَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػَف ادـو  وكػػػػػػػػ
 

ـْ ليْوَنػػػػػػػػػػػ ك فيػػػْؿ ُكِنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مـ نيَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      وكػػػ
 أكبػػػػػػػػػػػػػػػػُرك الَح الــػػػػػػػػػػػػػػػػُر وانبع َػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتْ  للاُ  -9 ُُ 

 
ـُ   ْورتَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الكبػػػػػػػػػػػػَرْ  ُتن ـيَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    أْنغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

ـِ التػػػػػػػـ زحـػػػػػػػػػتْ  -11   لّبيػػػػػػػِؾ َيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػورَة الّشػػػػػػػع
 

ػػػػػػػُر ادرَض مِ    ـػػػػػػػِس الُمن ويَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػف رِ ُتطيِّ
ـ    -11   (َعىىىىىىىىىىىزه َمـرــمىىىىىىىىىىىى أنػػػػػػِت الػػػػػػّدواُ  لشعػػػػػػػػػػ

 
َيػػػػػػػػػػػ   الُمػػػػػػػػػػػداويَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   فط لَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  داُؤه ـأ

 شػػػػػػػػػ ىػػػػػػػػػػدةٌ  - يػػػػػػ  ـػػػػػػوـُ  -  نَ كُ ػػػػػػػػػػػػػػػػ رِ عػَ مَ َىػػػػػػذ   -12 
 

ػػػػػػػػػػػػ زيَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ـَ َيػػػػػػػػػػػْزَن  ـمػػػػػـ ـػػػػػّواِت  ـَ  أّنػػػػػػػػػػػػػ  
 رنسػػػػػػػػيَس ـِنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػوـَ َنكبػػػػػػػػِتيـَسػػػػػػػػُموا الَـ  -13 

 
ػػْرِؼ كْيػػؼ حصػػدَن  مػػنيـ مػػ     ـُ  (ِشىىيَنافػػـ ال

مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى وكيػػػػػػػػػػؼ فػػػػػػػػػػّرْت بَقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي ُىـ  -14   مهشه
 

ػػػػػػػػػػػػػد ُأذيقُػػػػػػػػػػػػوا مِ    ْ أَفػػػػػػػػػػػػ نيَنػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػف الَبػػػػػػػػػػػػػموَ ـو
عػػػػػػػَة الـػػػػػػػرؼ يػػػػػػػػ  تػػػػػػػ ريَ  َممحَمػػػػػػػة   -15   يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ـو

 
 ك نػػػػػػػػت ل وَرِتنػػػػػػػػ  نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـرا وتمكيَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

ب وكي محم   اعر الجزائري  الش     31)الد يوان( صد الش 
 :غوي  شرح ل

 ن .  بُ ط لِ : مَ مرامينا  -  مرتـع مف ادرض :(ـمع رابية  روابينا  - : الّس نُر ليلـ جلِ دـ المـ  -: مغّنين  شادينا            
َنـت:            َعـَت أـو ـْ  .أنواع :أفانين   -  : يقصد م  شنن يناما شِ   - يفِـ ع رِ المُ :  المن ِوِنيف( االـمناوينَ   -أ



 

 4من  2صفحة 

 :األسئم 
 

: -الأو    نقاط( 14) البناء الفكري 
ح.فـ بداية القصيدة ابتي ـو ـفيعبِّر الش ـر  ذ  ـعؿبـ الّ م  السّ  -1 ّـِ    و

ـّ  لمّش ـر مآخذ ك يرة ـمـ الّنـ ؿ -2  ؾ فيي .رأيَ  ُمبِدـي ك تمؾ المآخذ دْ حدِّ . ةورة التحريريّ ـبؿ ال ّ  السي س

الـَ َـ    عـ الـزانر ّ الشّ اـتنع  ِبـَ  -3  و ـن ـتو   تْ  دَ وا 

ّـِ  -4 ـّ يـو معركة ح الّصورة اّلتـ رسَ و  الـرؼ الّشييرة.مي  الّش ـر لمـيش الـرنس

 وأفك ره ادس سّية. ةلع مّ فكرتو ابتحديد  ؛لمّنّص    من سـب تصميمـ ـع  -5

 ص مـموف ادبي ت بأسموبؾ الخ ّص.لخِّ  -6

 مؤّشريف لو مع الّتم يؿ. ُاذُكر  غ لـ ـمـ الّنّص الّنمط ال م  -7

 

 نقاط( 40) :غوي  البناء الم   –ثانيا 
ـّ َسّـِ  -1   ."م حَ مـ مَ " ،نا"كـ عارِ "مَ اش"، ش  "الره حاد"، "االت  اشتية: ـ ظ لأللالمن سـ  الحقؿ الّدالل

 . حدِّْد ـ ندهك وبيِّف دوره فـ اتس ؽ الّنّص. ـ أبي ت القصيدةظَ عْ الّش ـر ـمير المتّكمميف فـ مُ  َوِظؼ -2

موع. ِاستخِرـي ك  ـ صنِّـي  مع 12 نـ ـشر  ( وال ّ 8ورَدْت فـ البيتيف ال ّ مف   -3 ـُ  عميؿ. التّ ( أنواٌع مف ال

راـ مـردات: أ. -4 ـر م  يمـ ـإ  ـأ

م م(ك و"1" فـ صدر البيت ادوؿ  غن ى"     (. 14ـشر   رابع" فـ صدر البيت الهش 

ـّ لمـممتيف الواـعتيف بيف ـوسيف  .ـ  م  المحّؿ اإلـراب
م    -    .(11( الواردة فـ صدر البيت الح د  ـشر  عز  مـر
ـَ  (شينا   -   (.13 لث ـشر ال ّ  ز البيتـُ الواردة فـ 

ـّ   م  نوع ادسمـو الغ لـ فـ الّنّص  -5 و البلـ    وم  ــر

ييم  و الّصورتيف البي نّيتيف اشتيتيفك  ـّ اشرح  -6  بلـتيم :  ِسرّ بّيف نـو

 (.4  رابعالواردة فـ البيت ال "أـيِدينا ... أن  المـجد تصنـع " -
ام  إن  الس  " -  .(6   دس" الواردة فـ البيت السياس  أـو

 
 نقاط( 44: )قدي  قويم الن  الت   –ثالثا 

 عرا ك َمشرــ  وَمغِرـب ك وذلؾ بــؿ الِقَيـ اإلنس نّية الخ لدة التـ ـ مت ـميي .ورة الـزانرّية ب ىتم ـ الشّ َحِظَيْت ال ّ   
ـم  إـ بتؾ بشواىدَ  -    ّـِ  .ِمّم  درْستَ  بّيف أىـّ تمؾ الِقَيـك ُمَد

 
 

 المىضىع األولانتهى 
 



 

 4من  3صفحة 

 الموضوع الثاني
 :ص  الن  

  ؿ الـزانر ػػػػلن  مف أى خٌ ك ص حـ ىذا الكت ـ أَ "مولود معمر " ة لمك تـ الـزانر ّ ة ـصّ بوة المنسيّ الرّ            
رفو واحدة  وفـ الكت ـ خصمت ف كؿّ  ... ةغة الـرنسيّ و ىذا مكتوب  ب لمّ ذ  يحممو كت بُ ؽ اسمو الّ وال أك د أحقّ  كال ـأ

د اـتمعت  أحسف اـتم عك وَ  غ ب لكت ـ منزلةـ تبمُ منيم  تكــ لِ     أدؽِ تَ مَ أَ تَ الْ ممت زة مف الـودة واإلتق فك وكيؼ ـو
ـ القمـ والذِ ة تُ رّ مُ  ـت منيم  موسيقـ حموةٌ تمَ وانْ  كن ـتِ الْ  مة ة ـميقة دـيقة مـصّ اـتم ـيِ  ف لكت ـ دراسة؛ مع  وؽَ ـر

تمدوا ـميي ك فمـ يك دوا يذكروف أحدـ  بوةالر  أىؿ ىذه  رُ وِّ صَ ص ة تُ تقمس وا دنـسيـ وـا د فـر ا فـ ـزلتيـ تمؾك ـو
وف إلـ ذلؾ حيف يـطر   يـك ال يعرفونيـ إالّ ػػـو دونقُ تـ تَ وف م  ورا  الـب ؿ الّ ػ سك وىـ يـيمـيرىـ مف النّ 

   ... . وف إليوم  يـطر   رارا وم  أـؿّ اـطِ 
د ـمتُ صمة االـتم ـيّ ب لخَ  إالّ  ـِ وأن  بعُد لـ ُألِ             فـ الكت ـ خصمة أخْر رانعة أشدّ  إفّ  ة ليذا الكت ـك ـو

ةالرّ   بينيـ وبيف أنـسيـ مف ـية وفيم  كالـتي ف فيم  بينيـ مف ـية صؿ بحي ة ـم ـة مفتـ تتّ وىـ ىذه الّ  ؛ـو
تـمع بينيـ  كق ـرالتّ  متق ربوف أشدّ يـ ـمـ ذلؾ تختمؼ حظوظيـ مف الغنـ والـقرك ولكنّ  ةٌ يَ تْ فِ  ـْ ىُ وَ  ؛ْر أخ

ـِ ن  ـبيمتيـ وتـمع بينيـ سِ  وف م  بينيـ مف الـروؽ حيف بو. ىـ ينسَ عِ ب ـ ولَ ّد الشّ يـ ويـمع بينيـ اشتراكيـ فـ 
ت ح ليـ الـراغ. يُ  ب ـ حيفأف يأخذوا فيو مف فنوف الشّ  (شاء هللا روا أو يأخذوا فـ م  مُ سْ وا أو يَ ػػػليمعب  يمتقوف

بونو ويَ يُ ( ون في نفوسهم أملا كـ يَ   حيف ـّ وف ب لحُ مُ عَ نْ   يَ ـميعـ  ـْ ىُ وَ  بتو والتّ ـدوف المّ دـا  كث فيوحدّ ذة فـ مدـا
ـ ىُ  ت ـ  وذخرا.  ـّ وف ليـ مَ يختطـوني  اختط ف  فتكُ  كة البرينةقيّ اتو النّ ت ح ليـ بعض لذّ وينعموف كذلؾ حيف تُ 

آم لو  ؽُ قِ حَ ق نوك أو حيف تُ راحة منو وال سبيؿ إلـ اتّ  ؾ اليمِ آم لو إلـ يأس مُ  ؿُ حيف تتحوّ  ـّ وف ب لحُ شقَ ـميع  يَ 
ــ  شراـ فتمأل القمـو ر بطةك وتمأل الحي ة سع دة وىن  ة وا  ي  بـن حو البغيض ال يمبث الحرم ف أف يمسِ   ـّ  ؛ـ ـو

 . ؿ يأس  مظمم  ينتيـ بأصح بو إلـ الموتفتتحوِ 
 

نّ  وفـ الكت ـ كآبة           ة م  ىـ كآبى دنة تصحبو كم  يصحبو الحرم فك ليست كآبة يأس وسخط و ورة ك وا 
ك ذـ ف لمخطـو ـ ب لقـ   وا  ذ  سي ف الّ بوة مف ىذا النّ رّ ىذه ال جُ رِ خْ بم  يُ  ـَ تِ أْ وانتظ ر لم  يمكف أف يَ  ـر

ك ويَ ـُ رِّ عَ ف ىذا اإلىم ؿ الذ  يُ ك ومِ رى غمُ يَ  يش ركوف فيي   يتيح ليـ حي ةـ أف  مانالز   لعل    لك ير مف الخطـو
ـ  بيـ مِ ريف ال متأ ّ مؤ ِّ  ِنيف خ ـعيف ِلم  ُيِم ـِ ـ بـ م  أشدّ  .روؼػالص   فَ ريف فحسـك ـو مميف منتـيف ال مذ  ـإ

ـٌ  كتـ بي . ولكفّ   أف يُ ةك وك ف خميقـ ـ ب لعربيّ كتَ و لـ يُ أنّ  ر مف أمره شين  إالّ نكِ ذ  ال أُ بيذا الكت ـ الّ     ىذا ـي
نّ  كذ بو الك تـؤخَ ال يُ                                                                                    .نـوذ بو االستعم ر مف العيـو والذّ ؤخَ م  أك ر م  يُ و  كذ بو االستعم رؤخَ م  يُ وا 

  –بتصرف  - ط  حسين  
صلح"من كتاب   وما بعدـا. 40 ص  "نقد وا 
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  نقاط( 14 :  البناء الفكري   – الأو  

ـَ بيم  الك تـ. ُاذُكرىم .  .1 ـِ  فـ الكت ـ َخصمت ف أُـ

 ة" كم  نقمي  الك تـ نسيّ بوة المَ ة فـ "الرّ م  ىـ مظ ىر الحي ة االـتم ـيّ  .2

حي  مف خلؿ النّ  حية النّ ب ـ ِمف النّ تن َوؿ الك تـ َيومّي ت الشّ  .3 ّـِ  .ّص ـسّية. و

عْ  .4  ىيكمة فكرّية لمّنّص؛ بتحديد الـكرة الع مة وادفك ر ادس سّية. ـَ
ؼ  .5  ـل.ػػمِ ػػَأْبِد رأَيؾ ُمعَ   غة الـرنسّية" ب لم  ةبوة المنسيّ الرّ " ةِ ف كت بَ مِ  "طو حسيف"م  مـو

ـي  تقنّية التّ  .6  مخيص.لّخص مـموف الّنص ُمرـا

  .ك مع التم يؿراتومؤشِّ ِمف  ذكر  ل ةـ   اُ ّص النّ الغ لـ فـ مط نّ الم   .7

 نقاط( 40 : مغوي  البناء ال   – اثانيا 

ـَ ِبـ ... مِ ـوؿ الك تـفـ  حروؼ العطؼ َو حروؼ الـرّ بّيف َدْوَر  .1 ـْ  "ك        نـويـو والذ  عُ الْ  فَ : "َم  َأَشِد ِإ

 ْكر بعض مع نيي .مع ذِ 

 .ةرفيّ ييم  الصّ د صيغتَ وحدِّ ك ة  مِ ِـ  ـْ عَ مْ ـَ  ّص استخرج مف النّ  .2

راـ مـردات:  .3 ـر م  يأتـ ـإ  ـأ

 .فـ ـزلتيـ تمؾ" الر بوةالواردة فـ ـوؿ الك تـ: "ُتَصوِّر أىؿ ىذه  الر بوة(  -
 ."أْف ُيتيَح ليـ حي ة ... لعل الزمانو" :( الواردة فـ ـولولعل  الز مان) -

ـّ لمـممتيف اشتيتيف الواردتيف فـ الـقرة ال ّ نية:  .4  .(يكون في نفوسهم أملا   -( شاء هللا بيِّْف المحّؿ اإلـراب
  :ّص د إليو فـ العب رتيف اشتيتيف الواردتيف فـ النّ سنَ د والمُ سنَ د المُ حدّ  .5

 ".تختمف حظوظهم"  -  "الكتاب خصمتانفي "                                          

 ِاشرحيم ك وبيِّف ِسّر بلـتيم : اشتيتيفك تيفالبي نيّ  تيفور نوع الصّ د حدِّ  .6

 فـ الـقرة ال  نية.  فتكون لهم متاعاا"... " -

اذي يغمـ سيان ال  ن ـذا الن  مِ " -  فـ الـقرة ال  ل ة.  "ـر

 نقاط( 44 :  قدي  قويم الن  الت   – اثالثا 

 ـديدّ  المعروؼ.التّ  وِ ـِ نيَ مَ  ؽَ وفْ " فـ َمَق ؿ  نقدّ  مولود معمريلػ""  بوة المنسي  الر  " كت ـ "حسينط  "ـََرَض  
 فـ ىذه الـكرة مف خلؿ الّنّص ُمبيِّػػـن :ع توسِ : المطموب

ؼَ  -  "طو حسيف" مف الكت ـ. مـو

ـَ  -   اددبـ الذ  َتظَير ملِمُحو فـ الّنّص. المذى

 انتهى المىضىع الثاني                                           عميؿ.ؾ مع التّ رأيَ  -




