
 

 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:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
  

     



 

 2021 بكالوريا / لغات أجنبية :الشعبة  /اللغة العربية وآدابها :مادة في اختبار
 

 4من  4صفحة 

 

 
 

ّ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


