الصفحة
عياصر اإلجابة
لوسله التيكيط

4102

اللغة2102
ادةلةوز
السية األلوى مً سلك البكالـوريا الدورة االتسددرايةمـــــيو
العـــــربية
الشعب(ة) ألو املسلك
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ـألوال :درس اليصــــوص ( عشر نقط ).

 1ـعالق٘ عيْاٌ اليص مبْضْعُ ٍٕ عالق٘ تسابط ّاىطجاو (العيْاٌ ٓلدص مضنٌْ اليص).)ٌ 1 ( .....
 2ـ القضٔ٘ احملْزٓ٘ اليت ٓطسحَا اليص ٍٕ قضٔ٘ التطامح  /غٔاب التطامح يف اجملتنع ّدعْٗ الشاعس إىل ىبر احلقد ّاللسأٍ٘ ّ....تقبل كل القٔه ذات الصل٘ بالتطامح
( األخْٗ /التياصس /التعاٌّ ) .)ٌ 1 (( .
 3ـ ٓقبل كل شسح ٓعلظ مضنٌْ البٔتني بْضْح ّبأضلْب ضلٔه خال مً األخطاء ( .)ٌ 1
4ـ
األلفاظ ّالعبازات الدال٘ عل ٙحقل الدًٓ(.)ٌ 05,0

األلفاظ ّالعبازات الدال٘ عل ٙحقل التطامح(.)ٌ 05,0

الدياىة( )3ـ ديييا ـ التعالوٌ ـ أدياٌ ـ باهلل إمياٌ ـ إجنيل ـ قرآٌ ـ تيط ٙمً القْو أضغاٌ ـ املؤاخاٗ ـ ٓسم ٙالتداذل جاىبا ـ التياصس ـ أخْٗ ـ)تقبل
أزبع٘ ميَا )
كتاباٌ ـ اهلل ـ ربيا ـ الديً( )2ـ )تقبل أزبع٘ ميَا )
5ـ الْاقعاٌ ٍنا  :الْاقع القائه ّٓطْدِ احلقد ّاللسأٍ٘ ّ ،الْاقع املأمْل  ،الرٖ ٓدعْ إلُٔ الشاعسّٓ ،طنح إىل حتقٔق التطامح فُٔ(  )ٌ 1ـ أما العالق٘ بٔيَنا فَٕ عالق٘
التضاد ّالتياقض)ٌ 05,0 (....
6ـ

األضلْب اإلىشائٕ املْظف يف اليص ٍْ االضتفَاو ( ّٓ)ٌ 05,0قبل مجال مً بني االضتفَامات الْازدٗ يف األبٔات  1( :ـ  2ـ  3ـ 4ـ  ,ـ)ٌ 05,0 () 7
ـ الْظٔف٘  :تعبريٓ٘ تأثريٓ٘ ( تعبري الشاعس عً مْقفُ مً الْاقع ّاضتيلازِ لُ ّدعْتُ إىل جتاّشِ ))ٌ 05,0 (.

7ـ مً امليتعس أٌ ٓياقش املرتشح قضٔ٘ التطامح  /غٔاب التطامح ّ ....أٌ ٓبدٖ زأُٓ فَٔا) ٌ3 ( .

ـ ثاىيا :علـوو اللغـــة (:أربع نقط ).
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1ـ أ ـ الطباق  :التداذل  /التياصس (  ،)ٌ 05,0ىْعُ  :طباق إجياب ( )ٌ 05,0
ب ـ يكبل أحد املصادر اخلناسية الواردة يف اليص ( التخاذل ـ التياصر ـ التعادي ـ اختالف ـ التعالوٌ ـ اعتكاد ) (  )ٌ 05,0مع حتديد لوزىه ( تفاعل ـ افتعال ) ( )ٌ 05,0

 2ـ ٓشرتط يف كل مجل٘ أٌ تلٌْ مً اإلىتاج الشدصٕ للنرتشح ،ضلٔن٘ الرتكٔب ،خالٔ٘ مً األخطاءّ ،أٌ تتضنً األّىل عددا مسكبا ّالجاىٔ٘ متئا  ( :نقطة مكل جمنة )

ـ ثالثا :التعبري لواإلىشاء  ( :ست نقط ).
ـ ٓساع ٙيف التقْٓه ما ٓأتٕ :
(نقطتان ).

ـ االلتصاو باملطلْب
ـ تْظٔف ملتطبات املَازٗ (نقطتان ).
ـ ضالم٘ اللغ٘ ّاضتعنال عالمات الرتقٔه

(نقطتان ).
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