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 وال سلطة   له فاعلّية  ، وأّنه ال عن املجتمع   معزول   ، أّن األديب  األخيرة   في الفترة   من الناس   يرى عدد  
في  التي يمّر بها األدب   لألزمة   ه. هذه الصورة  ويهّم مجتمع   ه  الذي يهم   القرار   خاذ  في اتّ  للمشاركة   وال فرصة  

، االستهالكّية   تماما أو جزئّيا وسيادة القيم   ّية  وعزلته وانعدام الحرّ  : تمّزق الكاتب  تبدو قاتمة   العربّية   البالد  
ْدرة، و ّية  ومشكلة األمّ  ، وسيطرة الثقافّية   تدميرا خفّيا للقيم   السهلة التي تحمل   ، وطغيان التسلية  القراءة   ن 

 كم...الح   سات  مؤّس  في خدمة   الثقافة   وتسخير مؤّسسات   اإلعالم   وأجهزة   الدولة   أجهزة  
ينتهي بنا  الواقع   ا؟ أظّن أّن استقراء  حق   في املجتمع   الكاتب   هل اختفى دور    قليال:دعونا نفّكْر  ،لكْن 

إيمانا  أّن عند الكّتاب   جّدا. وأعتقد   كثيرة   على عوامل   هذا يتوّقف   ولكّن  .على اليأس   األمل   إلى تغليب  
 ب  
ى لإ ة  االجتماعيّ  الحاجة   يبّرر   وهذا ماضمنا.  القّراء   هم فيه جمهور  ويشارك   الواقع   معطيات   يتجاوز   همر  وْ د 

 مباشر   بشكل   في املجتمع   ومؤّثرة   فّعالة   بوظيفة   يقوم   أْن  يستطيع   األصيل   العربي   . فاألديب  األدب   وظيفة  
 عن نسبة   األحوال   في أحسن   ال تقل   ّية  د  ج  األبْ  ّية  التي مازالت فيها األمّ  الراهنة   خاّصة في املرحلة   ملموس  

ها الثقافّية   ّية  األمّ  وع  ي  عن ش   %، فضال  50 ال  ْفح  قنعني الربط  واست   ّي  الفنّ  بين العمل   اآللي   املباشر   . وال ي 
 ا مؤّثرا.دور   ه  وتكوين   الفرد   للمبدع   ه أترك  نفس   االجتماعّية ولكّنني في الوقت   والظاهرة  
 القيم   إلى تأكيد   األديب  يسعىوإّن  االجتماعّية   في التغييرات   ا غير مباشر  دور   إّن لألدب   :اآلن ْل ق  ن  ل  
ها حّدد  ت   مختلفة   اجتماعّية   أشكاال   هذا السعي   ما. وقد يّتخذ  ه  و  ْح ون   والعدالة   ّية  مثل الحرّ  األساسّية  

"األنا" إلى  تتجاوز   حميمّية   إلى مشاركة   . وهو سعي  املتغّيرة   ظروف  االقتصادّية  واالجتماعّية  والثقافّية  ال
ان  معا  والقارئ   يمض ي األديب   ، بحيث  ّية  الفنّ  على مستوى الخبرة   اعّي  جم تواصل   س  م 

ْلت   مشتركة   حقيقة   ي 
من  ة  جماعيّ  في منطقة   أو مشاركة   ن  يْ ي  عْ بين و   هو تواصل   بْل  ،انشاطا فردي   م  لْ ليس كالح   بينهما. فاألدب  

 .د  لتمرّ  إلى اعليه ودافع   إلى السيطرة   بل هو سعي   ا من الواقع  ليس فرار   . إّن األدب  الوعي  
ْس  ه  ر  له س   ه مازال  ، وأنّ وظيفة   ه إلى أّن لألدب  ّل  هذا ك  نخلص من   .اح  ب  ت  الذي ال ي 
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 األسئلة:

ي .1 ّطر في النّص ت بمرادف حسب السياق ملا ا   ن(1.5. )س 

 تمسانيلْ  ندرة ةفاعليّ  الكلمة
    املرادف

 

 ن(1.5)  اآلتية. املسّطرة راتة في النّص مستعينا باملؤّش ة الحجاجيّ حّدد عناصر الخطّ  .2

ر  ة اتاملؤش  ة الحجاجي   عناصر الخط 
  ...يرى عدد من الناس

 إّن اآلن  لنق  ل   ...أعتقد... أظّن دعونا نفّكر...  لكن
 لألدب....

 

  ...همن هذا كلّ نخلص 
 

 ن(2عّين نوع الحّجة وبّين داللتها في سياقها الحجاجّي.   ) .3

 الداللة في السياق الحجاجيّ  النوع الحّجة

 في أحسن   ال تقل   ّية  د  ج  األبْ  ّية  األمّ 
 %50 عن نسبة   األحوال  

.................... 
........................................................... 
 ...........................................................
  ........................................................... 

 .................... انشاطا فردي   لم  ليس كالح   فاألدب  
................. ..........................................

 ...........................................................
........................................................... 

 

 

 ال يكتب ش يء هنا
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 دة.ن لألديب: صورة موجودة وأخرى منشو ن متقابلتيْ عرض الكاتب صورتيْ  .4

 (ن2.5داّلة على كّل صورة ووّضح النتيجة الحجاجّية للتقابل بين الصورتْين. )مفردات  3استخرج 

 الصورة املنشودة الصورة املوجودة 
       املفردات
النتيجة 
 ةالحجاجيّ 

........................................................................................................................................ 

 

نيته وأهّم أفكاره أسطر خمسة فقرة من في بلغتك الخاّصة لّخص النّص  .5  ن(3) .محافظا على ب 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

ؤّسسات السلطة استطاعت أن تسّخر األديب العربّي في خدمة ورد في الفقرة األولى من النّص أّن م .6

كم، أبد  رأيك في هذا املوقف في فقرة من خمسة أسطر استنادا إلى أمثلة.)  ن(2.5الح 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 

 ال يكتب ش يء هنا 
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7.  :  ن(7)اإلنتاج الكتابي 

 ليس فرارا من الواقع بْل هو انخراط في تغييره.  األدبأّن يرى الكاتب 

 الرأي.اكتْب نّصا حجاجّيا من خمسة عشر سطرا تبّين  فيه مدى وجاهة هذا 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
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 األعداد األجوبة
ّطر في النّص ا   .8  .يت بمرادف حسب السياق ملا س 

 تمسانيلْ  ندرة ةفاعليّ  الكلمة
 يطلبان/ يبحثان قّلة/ ضعف نجاعة/ تأثير املرادف

 

 اآلتية. املسّطرة راتة في النّص مستعينا باملؤّش ة الحجاجيّ حّدد عناصر الخطّ  .9

 ةة الحجاجيّ عناصر الخطّ  اتر املؤّش 
 عرض األطروحة املدحوضة ...عدد من الناس يرى 
 لنق  ل   ...أعتقد... أظّن دعونا نفّكر...  لكن
 لألدب.... إّن اآلن 

 عرض األطروحة املدعومة

 االستنتاج ...ههذا كلّ نخلص من 
 

 عّين نوع الحّجة وبّين داللتها في سياقها الحجاجّي: .10

 الداللة في السياق الحجاجيّ  النوع الحّجة
 في أحسن   ال تقل   ّية  د  ج  األبْ  ّية  األمّ 

 %50 عن نسبة   األحوال  
 حّجة إحصاء

إثبات قدرة األديب على الفعل في 
 الواقع رغم عائق األّمّية   

 حّجة مماثلة انشاطا فردي   لم  ليس كالح   فاألدب  
تقريب الصورة بنفي وهم 

املماثلة بين األدب والحلم في 
 أّنهما يقفان عند الذات.

 

 ديب: صورة موجودة وأخرى منشودة.ن لأل ن متقابلتيْ الكاتب صورتيْ عرض  .11

 ن.ة للتقابل بين الصورتيْ ح النتيجة الحجاجيّ صورة ووّض  ة على كّل مفردات دالّ  3استخرج 

 الصورة املنشودة الصورة املوجودة 
 تواصل/...فّعالة/ مؤّثرة/ يتجاوز/ دورا/  تمّزق/ عزلة/ قاتمة/أّمّية/ تدمير/... املفردات
النتيجة 
 ةالحجاجيّ 

،  دعوة إلى تجاوز صورة األديب/ األدب القاتمة اليوم 
 إلى صورة يكون فيها فاعال مؤّثرا في واقعه. 

 

 .محافظا على بنيته وأهّم أفكاره أسطر خمسة فقرة من في بلغتك الخاّصة لّخص النّص  .12

نتظر من املترّشح أن يلّخص النّص في فقرة حجاجّية   محافظا على بنيته وأهّم أفكاره:ي 
 عزلة األديب وانعدام فاعلّيته. -

 إمكان اضطالع األديب بوظيفة اجتماعّية. -

 
 ونصفنقطة 

 لكّل مرادف 0.5
 
 
 

 نقطة ونصف
 لكّل إجابة 0.5

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نقطتان
 لكّل إجابة 0.5

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نقطتان ونصف
 لكّل مفردة 0.25
 للنتيجة 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثالث نقاط
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 دور األديب في بناء الوعي والتواصل مع اآلخر. -

 رسوخ وظيفة األدب. -
قبل من املترّشح النسخ من الّنّص.  مالحظة: ال ي 

 

ورد في الفقرة األولى من النّص أّن مؤّسسات السلطة استطاعت أن تسّخر األديب العربّي  .13
 في خدمة الحكم، أبد رأيك في هذا املوقف في فقرة من خمسة أسطر استنادا إلى أمثلة. 

 تسخير مؤّسسات السلطة األديب   املسايرة:
 ا/ الترويج آلرائها/ ...جري بعض األدباء في ركاب السلطة طمعا أو خوفا/ تبرير أعماله -

 تمّرد بعض األدباء على سيطرة مؤّسسات السلطة التعديل:
خروج بعض األدباء عن السلطة/ معارضتها/ نقد أعمالها/ بيان أخطائها/ تمّسكهم  -

 بالفكر الحّر/ املعاناة من تعّنتها/ ...
 عالقة األديب بالسلطة متأرجحة دائما بين التقّرب منها ومعارضتها. االستنتاج:

14.  :  اإلنتاج الكتابي 

 ليس فرارا من الواقع بل هو انخراط في تغييره.  األدبيرى الكاتب أّن 

 اكتب نّصا حجاجّيا من خمسة عشر سطرا تبّين فيه مدى وجاهة هذا الرأي.
 النقاط املحتوى  املرحلة
 فعل في الواقع وسعي إلى تغييره:األدب  املسايرة

 التزام األدب بالتعبير عن قضايا الناس -

 توثيق الحياة وتخليد القيم -

 نقد مظاهر الحياة السلبّية  -

 البحث عن حلول من خالل األدب -

 صياغة وعي جماعّي عامّ  -

 املشاركة في بناء الحياة الثقافّية واالجتماعّية -

- ... 

-  

 ن3

 فردّية أحيانا: األدب فيه نزعة ذاتّية التعديل
 .الذاتّي  هيمنة البعد التخييليّ  -

 غلبة الوظيفة الجمالّية على بعض األعمال. -

 االنكفاء على شواغل الذات املفردة. -

- ...  

 ن1.5

األدب تمازج بين التعبير عن الذات والفعل في الواقع وااللتزام  االستنتاج
 بقضاياه.

 ن0.5

 لألفكار 1
 للبناء 1
 للغة 1

 
 
 
 
 
 
 
 

 نقطتان ونصف
 

 للمسايرة 0.5
 للتعديل 1
 لالستنتاج 0.5

 للغة 0.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نقاط 7
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 ن2 سالمة اللغة وتماسك البناء.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  رشاداتالنصائح واإل 
ة لشعبفي ا دراسة النص   ة العلمي   السنة ببرنامج يّتصل العربّية ماّدة في جامع   كتابي   اختبار   "واالقتصادي 

 نّص  من ويتكّون  ومهاراتهم املتعّلمين معارف تقييم إلى ويهدف واالقتصادّية العلمّية للشعب الرابعة

 ."بأسئلة مشفوع
 

شادات ر واإل ولضمان النجاح في هذا االختبار، نقترح على املترّشحين المتحان البكالوريا جملة من النصائح 
 التي تساعدهم في مرحلتْي االستعداد لالختبار  وإنجازه.
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 نصائح االستعداد لالختبار  
ــــى املتعـعل ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ م أن:ـ  ل 

 وهي:  العربّيةاألفكار الرئيسة واملركزية في محاور برنامج  تمّثل  ي .1

 (واألدب  الفّن  في -العلمّي  الّتفكير في: )قدیما اإلسالمّیة العربّیة الحضارة من جوانب -

 (والفّن  الفكر في -الحضارات  حوار في: )املعاصر العربّي  اإلنسان شواغل بعض -

  .الحجاج  والتفسيرمقّومات  تمّثل  ي .2

معاني النصوص  بناء ف النحوّية فيائوالوظ واألساليب الّصيغو بعض األدوات ور يتبّين  د .3
 .الحجاجّية والتفسيرّية وإنتاجها

 .املهارات املنهجّية الضرورّية لبناء معاني النصوص الحجاجّية والتفسيرّية وإنتاجها تمّلك  ي .4

مختلف املراقي  ى في بنائها عادة  راع  القدرة على اإلجابة عن كل أنماط األسئلة التي ي   تمّلك  ي .5
 .اوتقييم اوتأليف وتحليال اوتفكيكا فهمالعرفانّية 

 االختبار: نصائح إنجاز 

 
 

 رشاداتالنصائح واإل  املرحلة
 الزمن
املقترح 
 لإلنجاز

 قراءة
 النص  

 

ــــحاملتعلى  ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  :رش 
  أْن  .1

 
أفكاره  واستيعاب   معانيه فهم  ل متأنّية   قراءة   عديدة   مّرات   السند   النص   يقرأ
 .حجاجا أو تفسيرا ،نمط الكتابة فيه أبعاده وتحديد   وتمّثل  

ال  حّتى النّص من  هاسياقب مستعينافهم الكلمات التي تبدو صعبة  يحاول  أْن  .2
عن اإلجابة ل لك قد يعطّ ذ ألّن  ؛كرة من أفكار الكاتب منقوصة أو مبهمةفتبقى 

 .أو يعيقها أسئلة االختبار

 
 

 دق±15

 اإلجابة
عن 

 األسئلة
 

ــــحاملتب يحُسُن  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـ  :رش 
  أْن  .1

 
 .قبل الشروع في اإلجابة تين على األقّل األسئلة مرّ  يقرأ

  أْن  .2
 
 .سهلة واإلجابة عنها في املتناول  هباألسئلة التي تبدو ل يبدأ

على بقّية األسئلة حسب درجة تعقيدها  املقترح وقتالمن  ما بقي   يوّزع   أْن  .3
 ، والنقاط املسندة إليها

 دق±50
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مهارات 
 الكتابة

ع -1  يتطّلب التوّسع : التوس 

 تفريع الفكرة الرئيسة إلى فكرتين أساسيتين أو ثالث. -

  .تحليل كل فكرة أساسّية إلى أفكار فرعّية -

 دعم األفكار بالحجج املالئمة واألمثلة الدقيقة. -

 باستنتاج أو نتيجة واضحة.الخروج  -

مبدئّيا يحّق للمتعّلم مسايرة الرأي تماما، أو دحضه كّلّيا، أو تعديله، : إبداء الرأي -2
ــــــــــ:  شرط اإلقناع. ولكّن األسلم عادة هو التعديل، ويتّم بــــــــــ

 : تبني الرأي في جوانبه املعقولة وإثبات صّحتها بالحجج املالئمة.املسايرة
 إبطال جوانب الرأي املرفوضة وتقديم البدائل مسنودة بالحجج املالئمة.  التعديل:

 الخروج بموقف واضح من الرأي. االستنتاج:
يحرص املترشح في املهارتين على تبويب أفكاره وتنظيمها، وعلى وضوح مقصده، وعلى  *مالحظة:

 سالمة لغته. 

 اإلنتاج
 الكتابي  

ــــحاملتب يحُسُن  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـ  :رش 
 التعليمة جّيدا قبل أن يشرع في الكتابة. أْن  .1

 
 يقرأ

 ملا سيكتب. يخّطط   أْن  .2
 يلتزم  باملطلوب من حيث  األفكار ونمط الكتابة وعدد األسطر.  أْن  .3
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 املراجعة

ــــحاملتب يحُسُن  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـ تين على األقل   رش   :وذلك ؛أن يعيد قراءة إجاباته مر 
 يتدارك  كّل نقص.ل .1
 إن وجدت. األخطاءيصلح  ل .2

ض من خّطه.ل .3  يوّضح  ما غم 
 في إبالغ مقصده.يدّقق  عالمات الترقيم من نقطة وفاصلة ... ألهمّيتها ل .4
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نصائح 
ة  عام 

ــــح أنعلى  ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ  :املترش 
 .بخط مقروء واضح يكتب  أْن  .1
 بما في ذلك عدد األسطر.باملطلوب بدّقة تقّيد  يأْن  .2
 .بلغة عربّية سليمة وأن يشكل بعض الحروف والكلمات تبليغا ملقصده يكتب  أْن  .3

 

 


