
 

 

   
 

 

 

: يصدر المترشح أحكاما نقدية ذات .التقويم النقدي للنص3
         و أهداف المحاور المدروسة ويصلة بالبناء الفكري والبناء اللغ

 :  ومعا مالته االختبار ةمـد **      
 ارات ومعامالتها كاآلتيتتوزّع مــدد االختب  

 ـلمعامال مـدة ال الموضوع الشعـــب
س 03 خاّص. اللغات األجنبية  05 
 06 س 04 خاّص. أدب و فلسفة

 

 

 

 
 

 الجواب عن السؤال الثاني :
لبكالوريا في مادة الّلغة ينبغي االلتزام في بناء مواضيع امتحان ا

العربّية وآدابها ، بالمحاور المقّررة في المنهاج حسب الّشعب، 
 دون الّتقّيد باألدباء المذكورين في الكتاب المدرسي.

 
 
 

 : لثالجواب عن السؤال الثا
قـــة بالوضـــعية اللهمـــا عالنصـــوص التواصـــلية و الم العــة يبــدو أن 

لســـــنة اإلدماجيــــة و لكنهــــا حــــذفخ مــــن األســــ لة خــــالل هــــذ  ا
عالقة المشـاريع و و  ا مهتعالقأبدا  و لكن ال ننسى [ 2011]
فمعنـى ذلـأ أنـه ال مفـر   بقضـايا التقـويم النقـدي لتعبير الكتابي ا

 ....من هذ  األنش ة فيما له عالقة بقضايا التقويم النقدي 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 الجواب عن السؤال األول:
إلــــى القـــــــرار  هتنظيمــــيخضــــع  امتحــــان شــــهادة البكالوريــــــا  إن 

ــــم  ـــــوزاري رق ــــي:  25الــ ـــــؤرخ ف ــــوبر  02:المــ ذي الّــــ 2007اكت
ــــيحــــدّ  ــــات تنظــــيم بكالوريــــا التّ د كيفّي ــــيم الّث انوي والملحقــــات عل

 بالكيفية اآلتية : المرفقة به.
هيكلة االختبار في شعبتي اآلداب والفلسفة ، واللغات 

 : األجنبية
 مما يليتتكون هيكلته 

و نثري من مقرر السنة الثالثة من ين لق من سند شعري أ
 التعليم الثانوي، ي الب المترشح بدراسته من حيث:

ويتضمن أس لة دقيقة ومتدرجة ذات صلة البناء الفكري: .1
وثيقة بمضمون النص، تهدف إلى تقييم مدى استيعاب 

 المترشح أبعاد النص الفكرية واألدبية.
 : ويتضمن الجوانب اآلتية:البناء اللغوي.2
اسة الظواهر النحوية والصرفية في عالقاتها بالبناء در  –أ 

 الفكري.
دراسة الظواهر البالغية مع إبراز وظيفتها وقيمتها  -ب

 الجمالية .
 دراسة الظواهر العروضية إذا كان النص شعرا. –ج 

: 

 

 
 
 

 
 

   
  
  

 

 تمهيد :

و أصلي و أسلم على  الرحمن الرحيم و به أستعين بسم اهلل
 أجمعينو على آله و صحبه  رسول اهلل خير المربين محمد

تنا من أجل ل لب أقدمهدليل اختبارات البكالوريا  اأما بعد فهذ
في  لورياالبكابيان ال ريقة المثلى للتعامل مع وثيقة امتحان 

عمال بقواعد االستعداد ألي امتحان مادة األدب العربي 
  استعدادا معرفيا و نفسيا

التوجيهات ان القا من أس لة  ا الدليل و هذ أقدم هذسو  
 بخفأجأخذتها من أفواههم أخرى أس لة و  تها من طلبتنا عتوق

 وفق ما يقرر  قانون االمتحان ووفق ما يستدعيه من ق عنها
معتمدا في ذلأ على الوثائق الوزارية التي صدرت في  األشياء

مع توضيح كل إشكال له خصوصية مع مادة هذا المجال 
األدب العربي فيما خبرنا  من تدريس هذ  المادة بعد أربع 
سنوات من ت بيق النظام الجديد و فيما عاينا  من أس لة 

 ......و اهلل المستعان و عليه التكالن السابقة....البكالوريا 
 
 
 

اللغة بناء اختبار مادة دليل 

يف امتحان  العربية وآدابها

        البكالوريا
 توجيهات و نصائح  مع 
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ما هي طبيعة األس لة أو ال ريقة التي ست رح بها هذ   :1س 
 م ابقتها للمنهاج  من حيثالبكالوريا  األس لة في امتحان

  ؟  مالتــــهو معااهي مـــدة االختبـــار ومـــعـــددها أجزاؤهـــا  و  و
 

       

            
 

     النصــــوص التواصــــلية و الم العــــة الموجهــــة عالقــــة:مــــا 3س 
  ؟ بأســــــــــــــــــــ لة البكالوريــــــــــــــــــــاو التعبيــــــــــــــــــــر و المشــــــــــــــــــــاريع 

 
       

            
 

رين فـي هل نتقيد بالمحاور المدروسـة و األدبـاء المـذكو :2س 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب المدرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   ؟ الكت

 
       

            
 



 

 

 

 

  
  
  

 
  
  
  
  
   
   
   
   

 

                    

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خامسالجواب عن السؤال ال
التركيـز فيـه علـى  بلعلكم أدركتم أثناء الدراسة أن منهاج األدب العربي يج

و عـرو  و علـى التقـويم النقـدي   الغـةبالبناء اللغوي من نحـو و صـرف و 
روابــ  و  صـيةناألنمـا  الجـه الخصـوص قواعـد بينـا و ال ننسـى علـى و  كمـا

  ..و ال يجب أن نكتفي في ذلأ بالعموميات االتساق و االنسجام
  

  

  
  

 السادسالجواب عن السؤال 
الحــــرص  : شــيءأوال و قبــل كــل - ممــا جــاء فــي الــدليل الــوزاري مــا يــأتي :

ــــلى التّـــدريب العمــــلي المستـــــمّر خـــــالل الّسنــــــة الّدراسيّــــة  مـــــن  للـــتمكنعــ
ّــــة ــــهارات الفعليـ ــــاب المـ ـــة عـــن  -/اكتسـ العمـــل فـــي االمتحـــان بمبـــدأ اإلجاب

 مواجهة الّسؤال الّصعب بقراءته أكثر من مّرة . -/الّسؤال الّسهل، 
تنظــيم  -/المســّودة قبــل الّشــروع فــي تحريرهــاع تصــميم لاجابــة فــي وضــ -

اآلخـر  الوقخ المخّصص لالمتحان، فبعضه للّتفكيـر فـي الموضـوع، وبعضـه
المسـوددة، وثالـث للّتحريـر، مـع مراعـاة تخصـيص أكبـر قـدر مــن  السـتعمال

 الوقخ للّتحرير في الوثيقة المبّيضة الّنهائّية.
ــة، بوضــوح الخــّ  وحســن  - العنايــة عنــد تحريــر اإلجابــة فــي الوثيقــة الّنهائّي

 و اهلل الموفق..... العر ، وسالمة الّلغة، وتجّنب الّتش يب.

 
 

       التعبيــــر الكتــــابي ذا صــــلة بقضــــية خاصــــة ال بــــد مــــن معرفتهــــاو إن كـــان   
  التلخيص و نثر الشعرو الت بيق عليها أال و هي تقنيتا 

 
 
 

 

 : رابعالجواب عن السؤال ال
تهــذيب    :انعــم يمكــن لنــا ذلــأ و لقــد وضــعنا لهــذا الغــر  دلــيال ســمين

المســـتنب ة مـــن محـــاور منهـــاج  دليـــل ال الـــب إلـــى دروس التقـــويم النقـــدي
و هــو متــوافر  للســنة الثالثــة أدب و فلســفة و أدب و لغــات األدب العربــي

و يمكـن لـي أن أوضـح لكـم هـذا في المواقع و المنتديات التي ننش  بهـا 
 يأتي :ا البرنامج الذي يحتوي على م

   و الم العــة الموجهــة التواصــليةبعــا القضــايا مســتنب ة مــن النصــوص -1
 و التعبير و المشاريع...

 خصائص أساليب األدباء  -3
 القضايا المستنب ة من المحاور المدروسة هي :-2
 

  :من إعداد األستاذ
 مصطفى بن الحاج        

 :للتواصل مع األستاذ
http://daifi.montadarabi.com/ 

  

 الرحيم بسم اهلل الرمحن  
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بناء اختبار مادة دليل 

يف  اللغة العربية وآدابها

       امتحان البكالوريا

                                            الشعب األدبية ميعجل

                    [3122]    

 

 

            

 

 ثانوية قاديري خالد بالسوقر

بـــه و  اخاصــ امعنــى ذلــأ أن للتقــويم النقــدي برنامجــ:4س 
  ؟ فهـــل يمكـــن لكـــم توضـــيح هـــذا البرنـــامج ،لكنـــه مســـتنب 

 
       

            
 

 تعليـل مـع خاصـة النثـر و عامـة األدب خصـائص اسـتنتاج1
و  العصـر هـذا فـي التـألي  حركـةهـار از و  اإلبـداع حركـة ضـع 

ـــــي و العلمـــــي و العلمـــــي  ـــــواع األســـــاليب / األســـــلوب األدب أن
ي النبـو  المـديح رةهظـا تفسـير - 2.المتـأدب و ظـاهرة التنـاص

 المنفـى شـعر خصـائص تنتاجاسـ-3العصـر ذاهـ فـي دهـالز  و
- 5الحـديث العربـي الشـعر فـي التجديـد رهمظـا استنتاج-4/

م مفهو  نبيا- 6/المهجريين شعر في اإلنسانية النزعة شافاكت
 أسـباب انشـغال -7/الحديثـة دةالقصـي فـي العضـوية الوحـدة
 فـي مااللتـزا ممفهـو  8-/ فلسـ ين بقضية المعاصرين الشعراء
 الشـعر فـي الفنيـة رهالظـوا شـرح-9الحـديث العربـي الشـعر
 ......... – الموسيقى - اللغة[الحر

 ةالموازن-10..../ التكرار-األس ورة-الرمز-الغمو  -الصورة
 األلـم ةهر ظـا تعليـل11   -/التفعيلة شعر و يالعمود الشعر بين

 العربيـة القصـيدة فـي التجديـد مظـارر12-اجتماعيـا و نفسـيا
 الفــن-13خصــائص المقالــة شــكال و مضــمونا 13-المعاصــرة
 المسرحية خصائص -14/هخصائص و ت ور  و هنشأت القصصي

 عامة و الجزائرية خاصة العربية
 

  ؟لمراجعــــــة المنهــــــاجهــــــل هنــــــاك مصــــــادر أخــــــرى :5س 
 

       

            
 

  ؟مـــن نصـــائح أثنـــاء أداء االمتحـــان إن شـــاء اهللهـــل :6س 
 

       

            
 


