اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان البكالوريا دورة2016 :

اختبار مادة :اللغة العربية وآداهبا

الشعبة :آداب وفلسفة

املدة  44سا و34د

عناصر اإلجابة (الموضوع األول)
أوال :البناء الفكري 14 (:نقاط)
 -1السبب الذي ج َعل الشاعر ٌُعبّر عن ابتهاجه فً بداٌة القصٌدة هو اندالع الثّورة التّحرٌرٌة ،وٌتّضح
ذلك فً البٌتٌن الثانً والثالث.
 -2لل ّ
شاعر مآخذ كثٌرة على النّضال السٌّاسً قبل الثورة التحرٌرٌة ،منها :
 عدم جدواه فً تحقٌق المطالب. ّأنو أوىام مضمّمة. موىن لقوى الجماعة ومشتّت لصفوف األحرار. مضيعة لموقت.ال ـ ـ ـ ـّرأي :يُقبلُرأيُُال ّتمميذُإذاُكانُم َعمَّلاُ.
الم َسمَّح.
ي بعدم جدوى النضال
وقادتوُ ىذه القناعة إلى ّ
السياسيَ ،
َ -3
تبني الكفاح ُ
اقتنع الشعب الجزائر ّ
ّ
النص(ُُ:الُي َنقّطُاالستداللُمنُالنصُ،بلُىوُلمزيدُالتوضيحُفقط)ُ ُُُُُُُُُُُُُُ.
دليل ذلك من ّ
أن المجد تصنعو باالتحاد وبالرشاش أيدينا.
وآمن
الشعب ّ
ُ
َُُُُُُُُُُ ُ-
ُُُُُُُُُُ -الح الفجر وانبعثت أنغام ثورتنا.
الشعب الّتي زحفت.
 ّلبيك يا ثورة ّالدواء لشعب ... .وغيرىا من العبارات المبثوثة في أبيات القصيدة.
 أنت ّالشييرة صورة َميينة ،ذاقوا فييا
الشاعر لمجيش الفرنسي يوم معركة الجرف ّ
الصورة التي رسميا ّ
ّ -4
ىزيمة مذلّة فح ِ
ضروبا من البموى ،كما في األبيات
ليل بعدما أُذيق
صد منيم الكثير ،ومن بقي منيم َّ
فر ذ ً
ً
ُ
ُ
من  21إلى .24
ص:
ُ-5الييكمةُالفكريةُلم ّن ّ

الشاعر لمعركة الجرف.
أُ-الفكر
ةُالعامة :تمجيد ّ
ّ
بُ-األفكارُاألساسية:
( -2من ب 2إلى ب :)4فرحة بانطلق الثورة.
الشعب.
السياسي في تحقيق طموحات ّ
( -1من ب 5إلى ب :)8فشل ّ
النضال ّ
الشعب لنداء الثّورة.
( -3من ب 9إلى ب :)22استجابة ّ
الصورة المذلّة لمجيش الفرنسي يوم وقعة الجرف.
( -4من ب 21إلى بّ :)25
اعى فيو:
المترشح
 -6تلخٌص مضمون األبيات بأسموب
ّ
الخاصُ ،ير َ
ّ

 ملءمة المضمون. مراعاة حجم النص.المترشح( :سلمة المغة  +جودة التعبير).
 أسموبّ
ممخص مقترح للستئناس:
ّ
ابتياجا ببشرى اندالع ثورة نوفمبر في كامل ربوع الوطن ،رفع مطربنا عقيرتو بأىازيج الفرحة.
ً
اتيجيتنا ،ولجأنا إلى الكفاح
ر
است
نا
ر
غي
السياسي
النضال
اسطة
و
ب
استقللنا
آمال
تحقيق
في
ولما فشمنا
ّ
ّ ّ
قدمنا أروع الدروس في كيفية الدفاع عن األرض
المسمّح الذي استجبنا لندائو .وفي معركة الجرف ّ
يجُّر أذيال الخيبة واليزيمة.
والعرض؛ بسحقنا لمجيش الفرنسي الذي ّ
فر ىارًبا ُ

صفحة  1من 3

العالمة
مجموع
مجزأة
2×5.5

2×5.5

5.5

14

5.5

0.5

4×5.5

1
1
1

اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان البكالوريا دورة2016 :

اختبار مادة :اللغة العربية وآداهبا

الشعبة :آداب وفلسفة

املدة  44سا و34د

عناصر اإلجابة (الموضوع األول)
الوصفي.
ُّ
ص :ىو النمط
ُ -7ال ّنمطُالبارزُفيُال ّن ّ ُ
مؤشراتو:
ُّ
أىم ّ
 -استحضار الموصوف وتركيز الوصف عميو (وصف انطلق الثورة).

االسمية التي تفيد ثبوت الوصف ودوامو (إن السياسة أوىام.)...،
الج َمل
ّ
ُُُُُُ-استخدام ُ
 اإلكثار من ُّ(ميشمةً.)... ،
النعوت ( أوىام مضمّمة  ،المدلج الحيران ، )...واألحوال
ّ
الصور البيانية الم ِّ
لمحق صوت /المجد تصنعو.)...
شخصة لممعاني ( شاع
ّ
ّ ُ
 اإلكثار من ُّ َكنا مجانينا؟ ،يا قوم.)...
اإلنشائية ذات الطابع
 توظيف األساليباالنفعالي (فيل ّ
ّ
ّ
ُّ
الزمانية ( حواضرنا  ،روابينا  ،الفجر ،طالما ،يوم.)...
 -توفر الق ارئن المكانية و ّ

العالمة
مجموع
مجزأة
5.5

2×5.5

يكتفيُالمترشحُبذكرُمؤشرينُمنُالمؤشراتُالمذكورةُأعلهُ.
ملحظة:
ّ

ثانياُ:البناءُالّمغويُ60ُ(:نقاط) ُ

الحقلُالدالليُلمكمماتُاآلتية ( :االتّحاد ،الرشاش ،معاركنا ،ممحمة)ىو حقل الثّورة.
-2
ّ
َّ -1
فُالشاعرُضميرُالمتكمّمينُ(نحن) في معظم أبيات القصيدةُ :
وظ
ّ

يُ .
ُُُُعائدهُ:الشعب الجزائر ّ

قبمية ،و ساىم في ترابط أجزاء النص.
ُُُدورهُفيُاتساقُالنص :ساعد في التّركيز عمى المعنى بإحالة ّ

 -3الجموعُالواردةُفيُالبيتينُُ8وُ21ىيُ:أوقاتُ–ُُمجانينُ–ُُمعاركُُُ-قَومُ .

تصنيفيا :جمع القمة :أوقات (ألنو عمى وزن أفعال).

5.5
2×5.25

4×5.25

جمع الكثرة :معارك (ألنو عمى وزن :مفاعل)  ،مجانين (ألنو عمى وزن :مفاعيل).
وىما ِمن ِ
صَيغ منتيى الجموع.
يدل عمى الجماعة وال واحد لو من لفظو).
اسم الجمعَ :قوم (ألنو ّ

40

 -4أُ-اإلعرابُالتّفصيمي:

المقدر عمى األلف المقصورة لمتّع ّذر.
 غ ّنــــــــى :فعل ماض مبني عمى الفتح ّميشمة :حال منصوب وعلمة نصبيا الفتحة الظاىرة عمى آخره.
ّ -

بُ-محلُإعرابُالجممتين:

ٍ
'شعب'.
جر نعت لـ
ُ ّمحل ّ
(ُعزُمرىمو) :جممة فعمية في ّ
محل ليا من اإلعراب.
ُ( -شينا) :جممة فعمية ،صمة موصول ال ّ

ي".
النص ىو "األسموب الخبر ُّ
 -5األسموب الغالب في ّ
متنوع بين "تقرير حقائق تاريخية متعمقة بالثورة التحريرية ومعركة الجرف" وبين
غرضو البلغيّ :

ي"( .يراعىُفيُإجابةُالمترشحُصحةُالمعنى)ُ .
"تصوير أمجاد وبطوالت الشعب الجزائر ّ
ُ

صفحة  2من 3

5.5
5.5
5.5
5.5
2×5.25

اإلجابة النموذجية ملوضوع امتحان البكالوريا دورة2016 :
الشعبة :آداب وفلسفة

اختبار مادة :اللغة العربية وآداهبا

املدة  44سا و34د

عناصر اإلجابة (الموضوع األول)
ورتينُالبيانيتينُ،وبيانُنوعييماُوسرُبلغتيما:
الص
ُ -6شرح ّ
ّ
أنُالمجدُتصنعوُُ...أيديناُ" ُشّبِوَ المجد بالمصنوعات بجامع إمكان تحقيقو في ُك ٍّل منيما،
" ّالمكنية".
المشبو بو مع اإلبقاء عمى الزم معناه وىو الفعل "تصنعو" عمى سبيل "االستعارة
وح ِذف
ّ
ّ
ُ
المعنوي وىو "المجد" في شكل محسوس وىو "المصنوعات" لتقريب المعنى إلى
سرُبلغتيا :تجسيد
ّ
ّ

العالمة
مجموع
مجزأة

3×5.25

الذىن.

مقتصر عمى ذكر الطرفين،
ًا
شبو السياسة باألوىام في عدم جدواىا،
" ّإنُالسياسةُأوىام" ّ
فيو "تشبيوُبميغ".

المشبو (السياسة) والمشبو بو (األوىام).
التطابق بين
سرُبلغتو :توضيح المعنى وتقويتو بإييام
ّ
ّ
ُ

ثالثاُ:التّقويمُال ّنقديُ60(ُ:نقاط) ُ
ِ
ِ
قامت
َحظَيت الثورة الجزائرّية باىتمام الشعراء في المشرق والمغرب ،بفضل القَيم اإلنسانية الخالدة التي َ
عمييا.
وأىم تمك ِ
القَيم:
ّ
 -الخير والحق والعدل واألمل.

3×5.25

51

 الحرية والوجود. -اإلنسانية .

51

 -الحب والسلم.

العبودية.
 مقاومة الظمم والطغيان وّ

ومن الشواىد المدروسة(ُ:للستئناس) ُ
 أوِق ِف التاريخ ،أنا نبع تاريخ جديد.

ابتساما وبطوالت شييد.
يزرع الكون
سلما و ً
ً
 ...ينحني شوقًا لصوت المناجل
ينحني لمشمس ،لمفجر

 -الشعب لن ُيقيَر

51

(محمدُالصالحُباوية).
ّ

ِ
شعل( .شفيقُالكمالي)ُ .
حضارتي حضارة الم َ
 -سنصنع الفجر عمى جنائز الظلم

ونصنع المجد عمى مذابح السلم( .عميُالحمي).

ُ

أسمـ ــوب المترش ـ ـ ـ ـ ــح.

ُالقيمُ،وصحةُالشواىدُ،واألسموبُالسميم.
ىُفيُإجابةُالمترش
اع
ّ
توجيو لممصححينُ:ير َ
حُذكرُأىم َ
ّ

صفحة  3من 3

51
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اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة2016 :
اخحبار تادة :اللغة العربية وآداهبا

الشعبة :آداب وفلسفة

املدة  44سا و34د

عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)
أوال – البناء الفكري  14(:نقاط)
 -1الخصمتان المتان اُ ِ
عجب بيما الكاتب ىما:
اجتماعية دقيقة لقرية جزائرّية.
األولىّ :أنو دراسة
ّ
الثانية :فيو تصوير عميق لحياة شباب القرية.
اعية في الربوة المنسية كما نقميا الكاتب:
 -2مظاىر الحياة االجتم ّ
الطبقية غير المقيتة – فقر وغنى
منسية معزولة  -اعتماد أىميا عمى أنفسيم -
ربوة
ّ
ّ
الشباب.
 ذوبان الفوارقاالجتماعية بين ّ
ّ
 -3تناول الكاتب يوميات الشباب من الناحية النفسية ،وأىميا:

الرضا بالقضاء
الجد واليزل -
اشتراك ّ
الشباب في ّ
ّ
الحب العفيف  -الحرمان – الكآبة ّ -
 اإلذعان لمخطوب. -4الييكمة الفكرية لمنص:
المنسية".
نقدية لكتاب "الربوة
ّ
العامة :نظرة ّ
الفكرة ّ
ئيسية:
األفكار الر ّ
 -1تعريف بالكتاب وعرض بعده االجتماعي.
ّ
 -2تحميل نفسي لشباب القرية (البعد النفسي لمكتاب).
ّ
ّ
 -3إعجاب بالكتاب ،وموقفو من لغة كتابتو.
 -5موقف "طو حسين" من كتابة "الربوة المنسية" بالمغة الفرنسية:
الفنية جودة واتقانا.
 -موقف إعجاب واستحسان من حيث القيمة ّ

يتحممو االستعمار الّذي حارب المّغة العر ّبية
 أما كونو مكتوبا بالمّغة الفر ّنسية فيذا عيب ّ
وفرض لغتو فرضا.

أي التمميذ إذا كان ُم َعمَّالً.
 رأي التمميذُ :يقبل ر ُاعى فيو:
المترشح
 -6تلخيص مضمون األبيات بأسموب
ّ
الخاصُ ،ير َ
ّ
 مالءمة المضمون. مراعاة حجم النص.المترشح( :سالمة المغة  +جودة التعبير).
 أسموبّ
ممخص مقترح لالستئناس:
ّ
أن
الربوة
يتحدث طو حسين في ىذا ّ
ّ
ي مولود معمري .ذكر ّ
الن ّ
ّ
ص عن كتاب ّ
المنسية لمكاتب الجزائر ّ
الربوة
لمكتاب خصمتين :أوالىما الخصمة
ّ
تصور العالقات الّتي تحكم أفراد ىذه ّ
االجتماعية الّتي ّ
الشباب فيما بينيم .وقد أشاد
المعزولة ،والخصمة الثّانية تتمثّل في التحميل
النفسي لمعالقات الّتي تربط ّ
ّ
الربوة رغم ما يعيشونو من حرمان وخطوب.
الكاتب بصبر أىل ّ
نسية المفروضة ظمما عمى الجزائرّيين.
وختم ّ
نصو بإظيار إعجابو بالكتاب رغم لغتو الفر ّ

صفاة  1تن 3

العالمة

مجزأة

مجموع

01

01

01

0.5
0.5
0.5
0.5
0.25
0.25
2×0.25

1
1
1
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اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة2016 :
اخحبار تادة :اللغة العربية وآداهبا

الشعبة :آداب وفلسفة

املدة  44سا و34د

عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)
 -7نمط النص  :وصفي.
ّ
أىم مؤشراتو:
و ُّ
 استحضار الموصوف وتركيز الوصف عميو (وصف الكتاب ببعديو االجتماعي والنفسي).ّ
قصة – صاحب ىذا الكتاب أخ لنا –
(الربوة
 توظيف الجملالمنسية ّ
ّ
ّ
االسمية ّ
وفي الكتاب خصمتان).
(الربوة المنسية – منزلة ممتازة – موسيقى حموة).
 اإلكثار من ّالنعوت ّ
سنيم).
 االستعانة بالبيان (يصحبو الحرمان –فتتحول يأسا مظمما – يجمع بينيم ّ
ّ
أشد إعجابي بيذا الكتاب).
اإلنشائية ذات الطابع
 توظيف األساليباالنفعالي (ما ّ
ّ
ّ
ُّ
الزمانية ( وراء الجبال – الربوة – القرية – حين .)...
 توفر القرائن المكانية و ّمالحظة :يكتفي المترشح بذكر ثالثة من المؤشرات المذكورة أعاله.
ثانيا – البناء المغوي  46( :نقاط)
 -1بيان دور حروف العطف وحروف الجر في الفقرة ،مع ذكر بعض معانييا:
دورىا :الربط بين المفردات والعبارات لتحقيق االتساق واالنسجام في الفقرة.
معانييا :أ  -حروف الجر :بيذا الكتاب – الباء لممصاحبة.
بالعر ّبية /يكتب بيا – الباء لالستعانة.
سببية.
َ
يؤخذ بو االستعمار – الباء ّ
ِ
ِمن أمره /من العيوب – من لمتبعيض.
ِ
لمطمَق الجمع.
ب  -حروف العطف :وكان خميقًا /وانما َ
يؤخذ /وما أكثر – الواو عاطفة ُ

العالمة

مجزأة مجموع
0.25

3×0.25

0.5
4×0.25

ولكن ىذا عيب – الواو لالستئناف.
ّ
يذكر المترشح مثاال واحدا ومعناه من حروف الجر ،ومثاال واحدا ومعناه من
مالحظة :يكفي أن ُ
حروف العطف.
الصرفية:
 -2استخراج َج ْم َع ْي قمّة وتحديد صيغتييما ّ
صيغتو الصرفية
جمع القمة
ِف ْعمَة
ِفتية
أفعل
أنفُس
ُ

46

4×0.25

 -3إعراب المفردات:

الكممة
الربوِة
ّ
لعل

الزمان
َ

إعرابيا

جره الكسرة الظّاىرة عمى آخره.
بدل من اسم اإلشارة مجرور ،وعالمة ّ
الترجي.
مشبو بالفعل يفيد ّ
حرف ّ
'لعل' منصوب ،وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره.
اسم ّ

صفاة  2تن 3

0.5
0.25
0.25

اإلجابة النموذجية ملووو اتحاا البكالوريا دورة2016 :
اخحبار تادة :اللغة العربية وآداهبا

الشعبة :آداب وفلسفة

املدة  44سا و34د

عناصر اإلجابة (الموضوع الثاني)
محل
ّ
أ-
ب-

الجممتين من اإلعراب :
فعمية صمة الموصول ال محل ليا من اإلعراب.
( شاء هللا ) جممة ّ
جر مضاف إليو.
( يكون في أنفسيم أمال ) جممة ّ
فعمية في محل ّ

العالمة

مجزأة مجموع
2×0.25

 -4تحديد المسند والمسند إليو :

المسند

المسند إليو

في الكتاب

خصمتان

تختمف

حظوظيم

2×0.25

مالحظة :ال يمكن أن يخطئ المترشح في المسند ويصيب في المسند إليو ( 4225لكل سطر من اإلجابة).

 -5تحديد نوع الصورتين البيانيتين ،وشرحيما ،وسر بالغتيما:
مقتصر عمى ذكر
ًا
شبو الم ّذة بالمتاع في حاجة الشباب إلى ُك ٍّّل منيما،
 " ...فتكون ليمً
متاعا" ّ
الطرفين ،فيو "تشبيو بميغ".
المشبو (المذة) والمشبو بو (المتاع).
التطابق بين
سر بالغتو  :توضيح المعنى وتقويتو بإييام
ّ
ُ

ٍّ
وح ِذف
 " من ىذا النسيان الذي يغمرىا " ُشّبِوَ النسيان بالماء بجامع التغطية و َكل منيماُ ،
الغمََبة في ّ
"يغمر" عمى سبيل "االستعارة المكنية".
ّ
المشبو بو مع اإلبقاء عمى الزم معناه وىو الفعل ُ
المعنوي وىو "النسيان" في شكل محسوس وىو "الماء" لتقريب المعنى إلى
سر بالغتيا :تجسيد
ّ
الذىن.
ثالثا – التقويم النقدي  44( :نقاط)
التجديدي
نقدي وفق منيجو
َ
ّ
عرض 'طو حسين' كتاب 'الربوة المنسية' لـ 'مولود معمري' ،في مقال ّ
المعروف.
يكتب المترشح فقرة تتناول النقاط التالية:
 -1تحديد الموقف :موقف إعجاب واستحسان من حيث القيمة الفنية.
عيب يتحممو االستعمار ال الكاتب.
أما كونو
مكتوبا بالمغة الفرنسية فيو ٌ
ً
ّ
 -2المذىب الذي تظير مالمحو في النص ىو "المذىب الواقعي".
قبل رأي المترشح إذا كان ُم َعمَّالً.
 -3رأي المترشحُ :ي َ

صفاة  3تن 3

3×0.25

3×0.25

1
1
1
2×0.5
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