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ي 10( :نقطة)
البناء الفكر ّ
أمره من فساد.
يتحدث ّ
ّ -1
الشاعر عن اإلنسان المعاصر وما آل إليو ُ
عرفت ،بمَوتُوُ).
(إنِي
اقعية ّ
ُ
 اعتمد في الحديث عنو عمى التّجربة ال ّذاتية الو ّص بسبب إمعان اإلنسان في شروره ،وتماديو في اقتراف أبشع الج ارئم في
 -0نبرة التّشاؤم ظاىرة في ال ّن ّ
َّ
نفسية الشاعر.
ّ
مما ول َد ً
يأسا في ّ
حق أخيو اإلنسان دون أن يجد في نفسو وازعاً يمنعو من ذلك؛ ّ
الرغم من درجة العمم الّتي بمَ َغيا
يتعجب ّ
ّ -0
الشاعر من التّناقـض الّذي يعيشو اإلنسان المعاصـر؛ فعمى ّ
قب ُل كل عبارة ِ
شارحة ومالئمة لمضمون البيت
عدا عن ّ
لم َي ِزْده ذلك إالّ ُب ً
الدين وتعاليمو( .وتُ َ
التاسع).
اعى في إبداء الرأي :موافقة الفكرة المطروحة – سالمة التعبير – التعميل).
(ير َ
الرأي ُ :
 إبداء ِّ
الصالح واليداية،
نموذج لالستئناس :أو ِاف ُ
ق الشاعر في تعجبو؛ ّ
ألن العمم يقود صاحبو نحو ّ
وال خير في ِعمم ال ينفع متعممو.
ِ
ص:
جسدت ا ّلرابطة
ّ
القممية من خالل ال ّن ّ
 -4ذكر أربعة مبادئ ّ
ٍ
الدين دون تخصيص.
النزعة
كل من اإلنسان و ّ
 ّّ
اإلنسانية من خالل حديثو عن ّ
أن الشاعر ختم
 ّالدعوة إلى التّفاؤل ونبذ التّشاؤم (رغم التشاؤم الذي يطبع موضوع النص ،إال ّ
القصيدة بفسحة تفاؤل وأمل :ىو الحياة ،وىو الضياء).
 بساطة المّغة وسيولتيا من أجل إيصال المعنى لممتمقّي. االستعانة بمظاىر الطبيعة المختمفة في صياغة التجربة الشعرية.ي.
الشعر رسالة تدعو إلى
 اعتبار ّّ
الحق والخير والجمال ،وليس من باب التّرف الفكر ّ
البيانية).
 َسعة الخيال وخصوبتو (كثرة الص َورّ
 النزعة التأم ّمية.الشخصانية).
(الفردانية،
الذاتية
 اإلغراق فيّ
ّ
ّ
العضوية.
الموضوعية ،والوحدة
 الوحدةّ
ّ
المترشح بذكر أربعة من المبادئ المذكورة.
مالحظة :يكتفي
ِّ
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21
21
21

21

4×2.5
10

الوصفي.
ص :ىو النمط
-5ال ّنمط البارز في ال ّن ّ
ّ
مؤشراتو - :استحضار الموصوف وتركيز الوصف عميو (وصف داخمي لإلنسان)
أىم ّ
وحش)... ،
الج َمل
االسمية التي تفيد ثبوت الوصف ودوامو (المرء ٌ
ّ
 استخدام ُقديرا،)..،
 اإلكثار من النعوت (ىو الحياة التي ،...ىو الضياء الذي ،)...واألحوال (وىوّ
مشتد القوىً ،
واإلضافات(صعب المراس ،بعد اليوم ،بكاء األكثرين.)... ،
 اإلكثار من الصور البيانية الم ِّثعبانا ،المرء وحشَ ،سمب الدنيا بشاشتيا0×2.5 .)... ،
(أسداً ،
شخصة لممعاني ً
ّ ُ
َ
اإلنشائية ذات الطابع االنفعالي (التعجب واالستفيام في البيت التاسع).
 توظيف األساليبّ
ّ
الزمانية (بعد اليوم ،عند الضعف ،في األرض.)...
 توفر القرائن المكانية و ّ21

المترشح بذكر مؤشرين من المؤشرات المذكورة أعاله.
مالحظة :يكتفي
ّ
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اعى فيو:
المترشح
 -6تلخيص مضمون األبيات ( من  7إلى  ) 10بأسموب
ّ
الخاصُ ،ير َ
ّ
 مالءمة المضمون. مراعاة حجم النص.المترشح( :سالمة المغة  +جودة التعبير).
 أسموبّ
ممخص مقترح لالستئناس:
ّ
عجبا ِمن عدم انتفاعو
حسن المظير قبيح المخبر ،بِسبب تركو ّ
"اإلنسان َ
فوا ً
لمدين الذي يي ّذب طباعوَ .
بعممو وابتعاده عن تعاليم الدين التي ىي حياة الوجدان ِ
ِ
وضياء القموب".
غوي 28( :نقاط)
البناء المّ ّ
دالليين مع تسميتيما:
 -1تصنيف األ لفاظ إلى حقمين ّ
حقل الطّبيعة
الضياء
أسدا – األرض ّ -

حقل التّشاؤم
ىم  -حيرانا
حسرانا – ّ

 -0ضمير الغائب (ىـو) :
الدين في البيتين .11-11
جل أبيات القصيدة ،ويعود عمى ّ
 يعود عمى اإلنسان في ّقبمية وساىم في ترابط أجزاء النص.
 -ساعد في التّركيز عمى المعنى بإحالة ّ

 -0إعراب المفردات:
قدي ار :حال منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى آخره.
ِع ْمما :تمييز منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظّاىرة عمى آخره.
المحل اإلعراب ّي لمجممتين:
-4
ّ

محل ليا من اإلعراب.
فعمية
ّ
(إ ّني عرفت) :جممة ّ
ابتدائية ال ّ
جر ،معطوفة عمى الجممة الواقعة مضافًا إليو.
( َ
عاف ِّ
لمدين بردا) :جممة ّ
محل ّ
فعمية في ّ

وسر بالغتيما:
 -5شرح ّ
الصورتين البيانيتين ،وبيان نوعييما ّ
مقتصر عمى ذكر
ًا
وشدة فتكو بفريستو،
شبو اإلنسان بالوحش في بشاعتو ّ
 "المرء ْوحش"ّ :
الطرفين ،فيو "تشبيو بميغ".

المشبو (المرء) والمشبو بو (الوحش).
التطابق بين
سر بالغتو :توضيح المعنى وتقويتو بإييام
ّ
ّ
ُ
ظالم " ُشّبِوَ "البعد عن تعاليم الدين" بالظالم بجامع التيو في ُك ٍّل منيما ،وصرح
 " -يمحو ال ّ

المشبو بو وىو "الظالم" ،عمى سبيل "االستعارة التصريحية".
ب ّ
المعنوي وىو "الضالل" في صورة محسوسة وىي "الظالم" لتقريب معنى التيو
سر بالغتيا :تجسيد
ّ
ّ
إلى الذىن.
توضيحات لممصححين:
ِ
اء ملميا في الضمير المستتر فاعل الفعل
 -1االستعارة التصريحية التي في لفظ (الظالم) ُيمك ُن إجر ُ
(يمحو) والعائد عمى (الضياء)؛ ففي العبارة( :يمحو "ىو" الظالم) استعارتان تصريحيتان.
اء استعارة مكنية في العبارة (يمحو الظالم) ألن محو الضياء لمظالم حقيقة ال
 -0من الخطإ إجر ُ
مجاز فييا؛ وانما المجاز في ملل ىذه العبارة( :يمحو الدين الضالل).
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ي 21( :نقطة)
أ – البناء الفكر ّ
محبة الفرد ألىل وطنو الصغير (األسرة) ووطنو الكبير (المجتمع) ووطنو
01
 2ـ ـ الوطنية في حقيقتيا ىي ّ
كل مراحل العمر.
األكبر (اإلنسانية) ،وىي تنشئة اجتماعية تستغرق ّ
0.5
المحبة والعمم الصحيح).
أي( :أساس بنائيا:
تُبنى
ّ
ّ
بالمحبة ،وتُسقى بالعمم الصحيحْ .
 1ـ ـ مراتب الوطنية حسب ورودىا في النص ىي:
المرتبة األولى :وطنية الوطن الصغير(البيت).
0.5
0.5
المرتبة الثانية :وطنية الوطن الكبير(الجزائر).
0.5
المرتبة الثالثة :وطنية الوطن األكبر(اإلنسانية).
0.5
الناس :االستعمار.
"ابن باديس" بالقسم الثّاني من ّ
 3ـ ـ يقصد ُ
وقد مثّمو في صورة الوحش المفترس الذي يحرص عمى منفعة وطنو الخاص ولَ ْو باإلمعان في إلحاق
0.5
الضرر بأوطان غيره من ُّ
القوة.
ّ
الضعفاء ،وال تردعو إال ّ
ِ
ِ
0.5
لموطنية ىو القسم األخير.
 4ـ ـ الق ْسم الذي ُيمثّل المفيوم الحقيقي
ّ
ّ
أن سعادتو ال تتحقّق إال في الحرص عمى
التعميلّ :
ألنو اعترف بكل مراتب الوطنية دون تمييز ،وأدرك ّ
نفع أسرتو ومجتمعو وخدمة اإلنسانية .كما ورد في قول الكاتب( :اعترف بيذه الوطنيَّات كِمّيا،)...
0×2.0
كل و ٍ
بعدىا.)...
احدة منيا َّ
(ُّ ...
مبنيةٌ عمى ما قبمَيا ودعامةٌ لِما َ
اعى فيو:
 5ـ تمخيص مضمون النص بأسموب المترشحُ ،ير َ
01
ـ مالءمة المضمون.
01
ـ مراعاة حجم التمخيص.
01
ـ أسموب المترشح( :سالمة المغة  +جودة التعبير).
نموذج لمتمخيص( :لالستئناس)
محبتُو
حب نفسو وأىمو معتب اًر بيتو وطناً ،ثم ال يمبث أن تتّسع ّ
من فط ـ ـ ـرة اإلنسان أن ينشأ عمى ّ
ِ
يس َع األرض كميا.
ويكبر وطنو حتى َ
تم َّس أفراد مجتمعو ،ثم تشمل اإلنسانية جمعاءُ ،
لَ
ِ
ينشدون السعادة
وطنيتيم؛ فمنيم األنانيون ،ومنيم
الناس في
المستعمرون ،وأفضمُيم الذين ُ
ويتفاوت ُ
ّ
اإلنسانية في الوطن الصغير والكبير واألكبر.
0.5
ألن الكاتب بصدد معالجة قضية جوىرية تتمثّل في التّــنشئة
 6ـ ـ يغمب عمى ّ
ي؛ ّ
النص :ال ّنمط التّفسير ّ
عمى الوطنية الحقّة وكيفية تجسيدىا.
المترشح مؤشرين)
المؤشرات من النص( :يكفي أن يذكر
ّ
ِ
الحقيقة أقسام.).... :
اء ىذه
ـ ـ التفصيل بعد اإلجمال (و ّ
الن ُ
اس إز َ
ـ ـ االستعانة بأدوات التوكيد (تكرار بعض الكممات" :البقاء"" ،المحبة"" ،الوطن" /...أسموب القصر" :وما
0×2.0
البيت إال الوطن الصغير" /التوكيد بالضمير " :ىم أىل ...ىي الوطنية"  /التوكيد المعنوي" :وكانت
األرض كمّيا.)"...
ـ ـ الشرح والتفسير.
ـ ـ التعميل والتمثيل.
ـ ـ استخدام لغة موضوعية (غياب ضمير المتكمم).
ـ ـ ربط النتائج باألسباب.
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ياسية.
 7ـ ينتمي النص إلى فن المقال؛ وىو مقال اجتماعي ذو أبعاد س ّ

المترشح ثالث خصائص له)
خصائصو ( :يكفي أن يذكر
ّ
ـ ـ وحدة الموضوع (الوطنية).
ـ ـ التصميم وفق منيجية المقدمة فالعرض فالخاتمة.

العالمة
مجزأة مجموع
0.5

0×2.0

ـ ـ اعتماد وسائل اإلقناع.
ـ ـ األسموب المباشر ِ
(قمّة الصور البيانية).
ـ ـ وضوح الفكرة وسيولة األسموب.

المغوي 88( :نقاط)
ب ــ البناء
ّ
الداللي الذي تنتمي إليو األلفاظ(:البقاء ،اإلنسان ،البيت ،األرض،الوطن) ىو حقل "االجتماع
 2ـ الحقل
ّ ّ
والعمران" ،أو حقل "الحضارة اإلنسانية" أو ما بمعناهما من التسميات.
َحب)  ،وتتمثّل داللة
(حب،
"المحبة" في الفقرة األولى:
تنو َعت مشتقات
يحب ،ومحبَّتُو ،وأ َّ
حبيبُّ ،
ُّ
 1ـ َّ
ٌ
ّ
بناء صحيحاً،
"المحبة" ىي األساس الذي ُي َبنى عميو مفيوم
أن
ىذا ُّ
التنوع في التأكيد عمى ّ
ّ
ّ
"الوطنية" ً
وتثبيت ذلك في ذىن القارئ.

01

01

 3ـ إعراب المفردات:

إذا:
محل نصب مفعول فيو0×2.0 .
ٌ
ظرف لما يستقبل من الزمان ،يتضمن معنى الشرطٌّ ،
مبني عمى السكون في ّ
وىو مضاف.
2.0
جره الكسرة الظاىرة عمى آخره.
ّ
الوطنيات :بدل من اسم اإلشارة (ىذه) ،مجرور وعالمة ّ
الج َمل:
 4ـ إعراب ُ

20

ـ ( ُيماثموَنه في ماضيه) :جممة فعمية صمة الموصول ،ال محل ليا من اإلعراب.
ِ
"أن".
محل رفع خبر ّ
ـ (يج ُد صورتَه) :جممة فعمية في ّ
وسر بالغتيما:
 5ـ شرح الصورتين البيانيتين ونوعيما ّ
ِ
ِ
ٍ
كل 0×2.0
الصورة األولىُ ...( :غ ّذي بالعمم الصحيح :)...حيث ّ
شبو العمم الصحيح ب ـ "الطعام" بجامع النفع في ّ
فح َذف المشبو بو ،وأبقى عمى أحد لوازمو " ُغ ِّذي" عمى سبيل "االستعارة المكنية".
منيماَ ،
2.0
سر بالغتيا :توضيح دور العمم الصحيح في تنمية الشعور بالوطنية ،وتجسيده في صورة نمو الجسم
0×2.0
0.5

بالغذاء النافع.

ات عمى دم ِ
غيرها :)...تشبيو ُم ْرَسل ُم ْج َمل،
ُم ِمهم كما
ُ
تعيش الطُفَْي َّمي ُ
الصورة الثانية...( :يعيشون عمى أ َ
شبو األنانيين ب ــ"الطفيميات".
حيث ّ
الوطنية.
المشبو واظيار خطئو في فيم
سر بالغتيا :تقبيح صورة
ّ
ّ

0×2.0
2.0

توضيح لممصححين:
ِ
ِ
ي)
َّ
تم إجراء االستعارة السابقة في االسم (العمم)؛ فهي استعارة أصمية مكنية .كما يمكن إجراؤها في الفعل ( ُغ ّذ َ
التعهد والتربية بـ"التغذية" ،واشتُ َّ
الفعل (غ ّذي)
المشبه به
ق من
(ش َّبه
عمى أ ّنها استعارة تبعية تصريحية كما يميَ :
ّ
ّ
ُ
الخ ْمطُ بين اإلجراءين.
عمى سبيل االستعارة التصريحية) .وال يجوز َ

صفاة  0تن 0

