
ة:   العاشرة الوحـــدة                                                                ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لقصـ ا
أجنبية لغات ـ وفلسفة آداب :الثالثة المستهدفة الفئة  . 

أدبي   نص: النشــاط
السعودي (لزوليخة واللمل الجــــــــــرحالموضـوع:   )

السياسي والواقع القصصي الفن البداع بي العضوي الترابط تبيي |، القصصية العناصر وتيليل تديد :  المستهدفة الكفاءات  
إدراك و التفريق عيلى التعرف أخواتا و بإ ّن النسوخة المل توظيف و اكتشاف |، عناصره و القصصي النص نط استنتاج ، والتجتماعي  

العن ف وأثره بلتغته .  

التعبي أساليب و الكفكار و العان دراسة : الوسيطة الدهداف  .

التعيلمــــي أنشـــطة التعيلــــــيم أنشـــــطة سيالدرس مراحل

حوحو, رضا كفرعون, أحد ديب, مولود ممد  
السعودي زليخة  .......

العاصرة؟ الازائرية القصة كتاب من ذكره يكن من - تــــهيد

ــدت أديبة السعودي زليخة ــرب تجازائرية, ول  ق
برزت1943 سنة خنشيلة مدينة  الغازير بإنتاتجها  

ــة التجناس كل ف وكتاباتا  القصــة فــ الدبي
الشعرية. , والاحاولت النقدية والقالة والسرحية

سيلسيلة ف الازائريي الكاّتاب اتاد أعمالا نشر  
عنوان: " الثار الازائري" ت ت الدب "ذاكرة  
زليخة الازائرية للديبة الكاميلة الدبية  

أثناء النية واكفتها  وقد2001 السعودي"سنة  
العاصمة  بالازائر1972 سنة وضع عميلية  .

؟ السعودي زليخة الديبة عن تعرف - ماذا النص صاحب عيلى أتعرف  

ف كفارقة علمة و بارزة مطة تشكل لاّنها ـ  
الازائري الشعب مسار

الزهار ( واقعية) , رصيف ديب لاحمد الريق ـ  
ليلكاتب ( مثالية), نمة حداد لالك ييب ل  

........ياسي

وبشكل الازائرية ليلثورة التواتر التناول سبب عيلل -  
الازائري القصصي الفن ف ميلاحوظ .

بسب صنفها  ّمث قرأتا  الت القصص بعض اذكر -  
والواقعية الثالية

النص تقدي

اللفاظ معان ف :

البد هو القر و مقرورة مقرورات: جع
الظيلمة هي و تغيهب تغياهب: جع

منظره قبح البشع: من
تيها و تبهرها: تدهشها

العجمي القل ف :

النموذتجية الستاذ قراءة  

ليلتلميذ كفردية قراءات
اليلغوي رصيدي أثري
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اّدة مالت ليلقيم والعقول, الذو,ق, ( الخل,ق, القيقة ع  
اّدد المال النص قيم إليه تنتمي ا ّلذي الجال ) ح .

والعقول القيقة مال إل النص قيم تنتمي
اّدليل القل ف ال :

التية: اللفاظ بي الفرو,ق لعركفة العاتجم أحد استخدم  
البهر, الباهرة

.الهبران, البهار
ارْهرا يقالالهَبهر:  ارْعسا أي له، هَب ارْهرا له, ويقال هَت ف أيضا: هَب  
هَجبا معن هَع .

هَرب ُه هَه ارْهرا، وهَب ب ُر أي هَب ارْه �.ِس بالضم: تتاب ُبع تغيلبه. والب ُب ِسَف الهَن .

الباهرة: الفاخرة
إ ٌ,قالهبران:  ارْر رِع ب ُر:  هَه ْبَلارْب وها صاحب ُبه، مات انقطع إذا ا  

رِن هَهرا ب ُب مث القيلب من هَيخرتجان ِسَأارْب سائر منهما يتشَّع  
هَشرايي .ال

هَهار:  رِة وهو به، يوزن شيءالب ُب ,ٍل, ثيلثمائ ُّل رط ب ُر: ك هَها الهَب  
ح ٍء ارْي هَسن ش ,ٍي هَح ب ُم�.ِن .

الساسي الداكفع لعركفة السؤسسة بكتبة مستعينا اب ث -  
الستقلل وبعد الثورة أثناء الجرة إل .

ظروف الثورة أثناء الجرة إل الساسي الداكفع كان  
اّما من خيلفته وما الحتلل كفقد الستقلل بعد مآس, أ  

الركفاهية حياة و الرز,ق أسباب عن الباح ث الداكفع كان .

أحد شخصية هي النص ف الفاعيلة الشخصيةـ   
ف متناهية الل التضاحية و التغيي مبدأ تباّنى الذي  
اّما سبيل اّشخصية الوطن, أ كفهي هبا الفعول ال  

تفاصييلها بكل السأساة عاش ت الت ياسينة شخصية  
النقاض ت ت ولديها وموت زوتجها رحيل بعد

عيليها تسيطر الاّتي الوصفية القاطع من ـ  
 :الركة

اّرة حي عيلى المنة القرية ف اشتعيل ت " معركة تغ  
سيل ت ت ييلتهب شيء كل دامية....أصبح  

النخيل عيلى ألقي الذي الاحر,ق النفط و القنابل "

كفاه الفاتغر الاحيم من ترج أن هها ك ّل كان "  
اّدماء سال ت حت البل نو كفجرت أمامها من ال  

هيلع ف حولا .... وتيلفت ت قدميها ......"

هبا مفعول وشخصية كفاعيلة شخصية النص من استخرج -  
منهما كل وخصائص .

الركة عيليها تسيطر وصفية مقاطع النص من انتق -

السياسية الرأة خصال أهم النص من استخيلص -
الثقاكفية و التجتماعية و  .

النـص معطيات أكتشف
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و التجتماعية و السياسية الرأة خصال من ـ  
من النضال و الوطنية بالقضايا الثقاكفية: اللتازام  
بدورها وإيانا بالسسؤولية أتجيلها, وشعورها  

للتجيال, إعدادها ف يتبيلور الذي التجتماعي  
النهوض و الياة مسار توتجيه عيلى بقدرتا وإيانا  

وتجودها عن يستغن ل الذي بالجتمع  

اّما الوية ف أحد مع ياسينة تشترك ـ الوطنية, أ  
ياسينة بينما مناضل و ثائر كفسأحد الالة حي ث من  
عيليها كفرض مسأساوي واقع طائيلة ت ت تقع  

أحازانا, ومن تتخطى متسامة بروح كفتتجاوزه  
حي ف التغيي خيار يتبن كفسأحد الصائص حي ث  

لواقعها ياسينة تستسيلم

الذيان وكثية ثرثارة مقعدة امرأة الثانية الرأة ـ  
واقع ضاحية أاّنها التهميش, ونستنتج من وتعان  

الحتلل ظروف أكفرزته قاس اتجتماعي .

, كفهي عظيمة منلة اليوم الازائرية الرأة تتبوء ـ  
و السياسية الياة ف كفعيلية مشاركة تشارك  

والثقاكفية التجتماعية
مفروضا واقعا الحتلل إبان الجرة كان ت ـ  

كان ,كما الحتلل ظروف مقاومة ف رتغبة ولد  
و الوطن بالس الشعور ف دورا والسأساة ليلمعاناة  
ف الكاتبة عنه عبت ما وهذا التغيي ف الرتغبة  
وضياعها نفسها ذلك: نسي ت أمثيلة , ومن نصها  

ك ّل ف الموع مع وطفيليها.... وركض ت  
يهتفون من مع مكان....وهتف ت ....

و الوية حي ث شخصية"ياسينة" و"أحد" من بي قارن -  
والصائص الالة .

اّدد - النص, ف وردت كما الثانية الرأة صورة ملمح ح  
تستنتج؟ ماذا

الديدة؟ الياة سيورة ضمن الازائرية الرأة موقع ما -

بالقضايا عميق ووعي وطنية روح عن القصة تنم -  
الاّنص من أمثيلة تقدي مع الوطنية, وضاحها .

عيلى قام وقد القصة ف السردي البنامج تنوع  
التالية العناصر : 

 ف تثل الذي الاكفاز التاحريك: ويعن-1
 بواتجبه وإحساسه التغيي ف أحد رتغبة
وطنه. نو

 عيلى ياسينة قدرة ف الكفاءة: تتجيلى-2
القوة. و بالصب تيليها و آلمها تاوز

 ف وتضاحيته أحد الناز: استشهاد-3
الوطن سبيل

حي ث من وتفاوت السردي البنامج تنوع كيف باّين -  
و البامج  قيمة حي ث من و وتصارعها الشخصيات تعدد  

أهيتها؟

النص معطيات أناقش  
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 البطويل وبدوره  بسأحد الازاء: الشادة-4
ذكراه. تيليد و

الت الفنية الشخصية هي القصصية الشخصية ـ  
حركاتا ف حية يعيلها و خياله ف القاص يرسها  

الشخصية وبي بينها الفر,ق , ويتجيلى وسكناتا  
حي , ف مثالية خيالية شخصية كونا ف القيقية  

واقعية شخصية القيقية الشخصية أن .

ف سياحصل الذي  الدث إيراد هي اللحقة ـ  
ذلك الستقبل, من :

بعيد من ييلوح وهو أحد ترى العائدين كل ف ...  
ليلفجر ويهتف بالعيلم

اّرف - وبي بينها والفر,ق القصصية الشخصية ع  
الواقعية الشخصية

إليه الشارة أو آن حدث إيراد هي السابقة كان ت إذا -  
النص من لذلك م ّثل باللحقة؟ القصود كفما مسبقا

بانفعالتا النص بناء ف ياسينة ساه ت لقد ـ  
زوتجها, مقتل بعد عاشتها الت ومسأساتا وهومها  
ألها وتاوزت العاناة قهرت أبنائها, لكنها وضياع  
أمامها وطنها, كفانفتاح ت بقضايا التام لوعيها  

ناكفذةالمل
الشاهد تصوير الوصف وظائف من ـ  

العواطف و والنفعالت .

حوار السارد) و ( حوار باطن حوار النص ف ـ  
القصة ف الشخصيات بي ( دار خارتجي )

القرية بي الكان الياز ف الكاتبة نوع ت ـ  
با القرية وكفرنسا, كفوصف ت الازائر بي و والدينة  

الحتلل, دنسها الت المال مظاهر من كفيها  
كفهي والرمان التشرد مظاهر من كفيها با والدينة  

كفرنسا كان ت , كما الياة وتجع من ليلفارين ميلجسأ  
الحتلل, وند مسأسي من الاربي يراود  حيلما  

الهجورة الشارع زاوية ف ف: هناك ذلك .....

الباحر وراء بالنخيل, هناك أعراكفه الثقيلة النخيل  
الدنيا تيلك ف ..........

ف مناحصرا السرد كفيها يكونالداخيلي التبئي  
من شخص نظر تجهة و حدود  

الاحكي شخوص
شيء( بسؤرة بكل عال السارد0 التبئي  

منها: وظائف عدة القصصية الشخصية إل تستند -  
ف ياسينة مساهة القصصية, باّين العقدة بناء ف الساهة  

النص بناء .

اّدد - خلل من استخلصها يكن الت الوصف وظائف ع  
.النص

تقدم ف دورها باّين و النص هذا ف الوار أنواع صنف -  
الحداث

الوصف تنظيماته, باّين و اليلغوية وسائيله ليلوصف -  
القصصية, الشخصية تنقل وحسب الكان الاّياز حسب  

النص من ذلك عن أمثيلة قدم .

خللا من ينظم الت النظر زاوية أاّنه التبئي يعرف -  
منها: الازاوية متعددة النظر زوايا لكن القص عميلية  

كل الصفر. عرف الارتجية, الازاوية الداخيلية, الازاوية  
القصة عيلى العميلية هذه تطبق أن حاول و منها .

النص بناء أحدد  
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مددة تغي الدراك )

تجاهل شاهدا السارد يكونالتبئيالارتجي  
يسرده الذي الاحكي بقيقة .

:التطبيق

عن التعبي ف السرد انصارالداخيلي التبئي  
ياسينة مسأساة

الشعور يولد وقهر حرمان0 التبئي  
بالمل

أخباره انقطاع و أحد سفرالتبئيالارتجي

الوصف تيليله سردي النص عيلى الغالب النمط ـ  
.والوار

كفهي مسؤشراتــــه أما   :
. خاصــة والكان الازمــان ظروف ـ1
.  البية المـل ـ2
 الاضي ، الحداث ، الركة أكفعــال ـ3

 يضع الضارع ، الاضيــة الحـداث لسرد
الحـداث. خضم ف القــارئ

 

اّدد - الغالب الطابع معتمدا خصائصه أهم و النص نط ح  
النص عيلى

هذه ف التاحول زمن حدد ذلك عيلى بناء ـ  
الحداث بداية عيلى معتمدا القصة .

الحتلل زمن هو القصة هذه ف التاحول زمن  
كفرنسا ف أحد استشهاد زمن وبالضبط .

ياسينة عاشتها الت الستقرار الضمون: حياة ـ  
أحد سفر بعد أبنائها تربية عيلى وحرصها بالقرية .

السرد, لغة عيلى الكاتبة القول: اعتمدت كيفية  
استعان ت مسألوكفة, كما بسيطة, وألفاظ وتراكيب  

الضاحى جال مثل: جييلة البيانية الصور ببعض
التجتماعي الدور تصوير كفهو الكاتبة مقصد أما  

الياة ف الرأة تسؤديه الذي .

و الفينة ذلك: بي عيلى الدالة العبارات من ـ  
سبيل, عابر كيلمة من يتد سوط ييلسعها الخرى  

الازمن, يتاحدى كتمثال مكانا واقفة وتظل  

الازمن حي ث ومن الدث حي ث من قصة كل تر -  
التاحول- التاحول- زمن قبل ما التية: زمن بالراحل  

التاحول بعد ما زمن .

أن ياسينة........., حاول : كان ت القطع هذا إليك -  
مضمونه تدد

 ( الطاب- القول( نط )وكيفية أكفكاره و معانيه  
السؤلف التراكيب- العجم- البلتغة- مقصد )

الت و الرتجعية الوظيفة ليلغة الثانوية الوظائف من -  
عيلى الدالة العبارات السيا,ق, اذكر عيلى بالتركياز تتاحقق  

والنسجام التسا,ق أتفاحص  
النص كفقرات تركيب ف
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متاهاتا ف هي و الصبح ويتنفس .......

وبي النص مضمون بي قوية علقة هناك نعم ـ  
بياسينة الازمن يطل ف: ل ذلك العنوان, ويتجيلى  

نفسها كفيه رأت يوم ذات الشمس أشرق ت حت  
تجديد من الموع بي .........

اّي الذف تثل ـ الازمن من كفترة عيلى القفاز أ .

ذلك

قوية؟ علقة العنوان وبي النص مضمون بي تد هل -  
النص من ذلك عيلى استدل .

ف تكررت التتالية.....الت النقاط هذه إليك تثل ماذا -  
القصة؟ هذه

ظروف كفرضتها الت الجرة النص هذا يعال ـ  
ف مسأساوية آثار من ذلك عن نم ما و الحتلل  

ف قوي حضور ليلمرأة الجالت, وكان من كثي  
موضوعا باعتبارها الازائرية القصية القصة  

ليلنص كاتبة وباعتبارها .  

النص؟ عاله الذي الوضوع ما -  

الازائرية؟ القصة ف الرأة هبا تظى الت النلة هي ما - 
النص تقدير ف القول أجل

بالفعل الشبهة الروف معان :

َّن . َّن التوكيد تفيد هي و التشديد و : بالكسرإ "إ  
مسؤكدة خبها ف تقع باللم، تتص قادإ ٌم" و زيدا  
َّن أخواتا سائر دون ب ُسؤِسَلاء " �.ِإ هَمق ٌة هَه رِذ ارْر رِش ِسَن"( ِسَل ِسَقرِيليوُيلو
هَك  الشعراء)،54 هَو�.ِإَّن هَعيلى " ,ٍق ِسَل ,ٍم"( ب ُخوُيل رِظي   القيلم)4هَع
رِصل وإ ْن و تجار أو بظرف اسها بي و بينها وُكف  

َّن اسها عيلى اللم دخول (خب) تجاز مرور من "إ  
َّن و لكمة الشعر َّن لساحرا"، البيان من إ رِكفي "�.ِإ  
هَك هَر("ًة"( ِسَذرِل رِعارْب ( النازعات26ِسَل

َّن: . َّن هي و التشديد و  بالفتحأ إكفادة ف كإ  
موضع ف صيلتها و أنا ف تالفها و التوكيد  
قدومك " أي قادم أَّنك " عيلم ت كقولك مصدر

" و ظبية " كسأنا تقول تشبيه حرف هي  وكسأن: .  
ِسَكِسَسأن تقديرا و لفظا عميل ت خفف ت إن ارْم "  ب ُعهَنا َّل ارْد هَي  
َّسب ُه ب ُض ٍّر �.ِإِسَلى ِسَكِسَسأن12"( َّم ارْم  يونس) "  ارْو ْا َّل ارْغهَن هَها هَي رِكفي  
( هود68"(

َّن . بي يتوسط استدراك حرف هي  و: لك  
أبيض هذا " ما مثل تقول العن ف متيلفي كلمي  

تكون و عميلها بطل خفف ت إن أسود" و لكَّنه  
" عطف حرف ليس ت و للستدراك ابتداء حرف  

بالفعل الشبهة الحرف معان

عيلى تعركف ت التالية: " و العبارة اقرأ و النص إل عد -  
اّد مثيلها, لكنها بائسة وضجيجا هذيانا أش ........"

ليلجميلة ناسخة بالفعل الشبهة الحرف أن تعيلم ت -  
ف الفعل تشبه لاّنها السم؟ هبذا سي ت السية, لاذا  

و أحرف, وتركفع أربعة أو أحرف ثلثة من تتكون كونا  
عيليها الوقاية نون تدخل تنصب, و .

عميلها؟ وما بالفعل؟ الشبهة الحرف هي ما -
اّن, كسأ ّن, لي ت, هي  بالفعل الشبهة الحرف : إ ّن, أ ّن, لك  
عيلى لا,وتدخل اسا كفتنصبه البتدأ عيلى تدخل لع ّل,وهي  

لا خبا كفتركفعه الب
الحرف؟ هذه من حرف ك ّل معان ما -

معركفت أختب :

ك ّل معن بالفعل, وبي الشبهة الحرف يسأت ما استخرج  
:حرف

 خسر لفي النسان إ ّن العصر تعال: " و ال قال.1
"

 أستثمـــــــــر موارد
النص وأوظفـــــــها

قواعــــد اللغــــــة
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ِسَن َّما إ ٌد ِسَكا َّم هَاح م ٍد ِسَأهَبا ب ُم هَح ارْم ّمن ِسَأ وُك هَتجارِل رِكن ّر ِسَل هَوِسَل ب ُسو َّر  
رِه ( الحازاب40"( الَّيل

تغالبا بالستاحيل تتعيلق و تن حرف هي  و: لي ت  
:

الشيب كفعل با يوما.....كفسأخبه يعود الشباب لي ت أل   
سيبويه قال و التوقع و ليلترتجي حرف هي  ولعل:  

لكفادة العرب كلم ف لعـــــل أن  
ارْم الرتجاء و الشفا,ق وُك ِسَذرِل وُكم "  َّصا رِه هَو ارْم �.ِب وُك هَعَّيل ِسَل  

ِسَن وُقو َّل153"( هَتَّت هَع ِسَة  النعام) " ِسَل هَع َّسا إ ٌب ال �.ِري 17"( ِسَق  
ب ُه الشورى)، هَعَّيل ب ُر " َّل َّك ِسَذ ارْو هَيهَت هَشى" (طه( ِسَأ ارْخ 44هَي

أمره" ذلك بعد يدث ال " لع ّل.2
اّيب" يل تغب با يعيلمون قومي  لي ت يا " قال.3 ر
اّن و هداهم عيلي " ليس.4  يشاء من يهدي ال لك

"
" قسورة من كفرت مستنفرة حر "كسأاّنهم.5

 واحد نوع من أمرين بي يفر,ق أن  وهوالتفريق:
 هذا الباحران يستوي تعال: (وما كقوله الكم، ف

أتجاج) ميلح وهذا شرابه سائغ كفرات عذب
معركفت: أختب

اّدد ييلي: كفيما تفريق من وقع ما - ح
الشاعر: قال.1

 وق ت المي كنوال     الربيع وق ت الغمام نوال ما
السخاء

دم قطـرة الغمام نوال و    عي بـــدرة المي كفنوال
آخر: قال و.2

أخطسأ بالساحب      يوما تجدواك قاس مـــــن

التفريق

القتطف:  ملحظة
اّد لكاّنها مثيلها, و بائسة عيلى ياسينة " وتعركف ت  منها أش

وضجيجا هذيانا
 عن تسك ت ق ّط, ول مكانا تغادر ل مقعدة ....كفهي
" الفرصة سناح ت ك ّيلما اليلبة إحداث
 صفة ف شخصيتي بي اتفا,ق القتطف هذا ف - وقع

اّضح. تفريق وقع معينة,  ّمث بينهما, و
 ف والشقاء, وتفترقان البسؤس صفة ف الشخصيتان تتفق
وضجيجا. هذيانا أشد القعدة الرأة كون

الكم عيليه ينطبق مشاهبا آخر مثال - اذكر
تستنتج؟ - ماذا

البلتغــــــة
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مع الباكالورياتجربتي تم نشر هذا الملف بواسطة قرص 

tajribatybac@gmail.com

facebook.com/tajribaty

jijel.tk/bac

http://www.jijel.tk/bac
mailto:tajribatybac@gmail.com?subject=tajribatybac2
http://www.facebook.com/tajribaty

