
  :النص

 موالي الطيب

ين صوفيين خالل باكرا كل يوم، يرتدي جلبابا شفافا في الصيف، وجلبابموالي الطيب يستيقظ     

يمر على مسجد موالي . الكبيرةحتى ال يوقظ سكان الدار  على ضبط حركاتهيحرص . فصل الشتاء

، حيث ورث صنعة "الدراز " من الذكر الحكيم قبل أن يلتحق ب ويرتل ما تيسر  إدريس ليصلي الفجر

إن عمله ال يخضع للمقاييس المتداولة، بل لحرصه  المتأصل على أن ينتج أكبر ما . الحايك عن أبيه

أحمر، أزرق، : وألوانها ''الصابرا''خيوط ده إلى عالقة داخلية تش. يمكن من األمتار وبالجودة المعهودة

فوق النساء البدويات ،  لتنسج قماشا زاهي األلوان سيتألأل لفةتتشابك في اتساق وأ.... خضر، أصفرأ

 .الخصبة" وادي فاس" ضفافألوان قوية هي امتداد أللوان األشجار والزهور على 

األلسنة عن الكالم والتعليق  تكف عن الحركة، وال، ال تهدأ األيدي واألرجل ''الدراز''داخل      

الطيب موالي ئي ضد عقارب الساعة، وا، وسباق تلق''المعلمين والمتعلمين''خلية واحدة من . والضحك

في معركته  محور هذه الخلية، يحترمونه ويحبونه، وهو بقامته المديدة وجسده الممتلئ، يقود الدراز

بين الشراة ال تكتسب السمعة إال بالعمل المتقن، والتنويع في . خرىاليومية ومنافسته للدرازات األ

 .التزويق وزواج األلوان

بعد الصالة، . د المتعلمين إلى البيت ليأتي بالغذاءلظهر، يتوقفون عن العمل، ويذهب أحذان اعند أ   

االحتفال  ألصحاب الدراز هو األثيروكان الموضوع . ليأكلوا جماعة مواصلين الحديث يتحلقون

بضواحي المدينة، واالستماع إلى الطرب وقصص ألف ليلة وليلة،  ''النزاهة''بالربيع، والخروج  إلى 

، وتكون مناسبة ستدعى لها األصدقاءعادة مقدسة يتم اإلعداد لها قبل األوان، وي  ... وأكل ما لذ وطاب

على حافة  بلهم الجنانات المبثوثةلالبتعاد عن الدراز المعتم المحبوس بين جدران ضيقة متداعية، تستق

تضحك النفس وتنتعش بعد ...بتغريدات الطيور ويغوصون في الخضرة منتشين أسوار فاس وبواباتها

 .  الطيب في أوج البهجة بلقاء الربيعموالي الكد والعمل، و

 .61-61: ص –  0222ط  -  دار األمان للنشر والتوزيع الرباط – لعبة النسيان – محمد برادة

   
 

        

 

 

 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 بجهة فاس بولمان

 الموحد لنيل شهادة االمتحان الجهوي ) 

 البكالوريا

 (ن األحرارولمترشحا) 

 2/1 2: المعامل 

 س 2: مدة اإلنجاز  السنة الثانية من سلك البكالوريا: المستوى 

 العادية: الدورة     اللغة العربية: المـــــادة 

: السنة الدراسية  جميع الشعب العلمية والتقنية: الشعبــــة 

 الموضـــــــــــــــوع 2112/2112
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 2/2 (االمتحان الجهوي للمترشحين األحرار) امتحانات البكالوريا   أكاديمية جهة فاس بولمان     

 الموضوع السنة الثانية من سلك البكالوريا: المستـوى          اللغـة العربيـة                      : المادة 
 2112 العادية: الــــدورة عب العلمية والتقنية            جميع الش: الشعبة 

 

 (  ن 01: )مكون النصوص: أوال

 (                                                                             ن1.   )هافترض موضوعو بدايته،و النص الحظ عنوان (0

 (ن2. )سبب ذلك مبيناالدراز  ''معلمي''الموضوع المفضل لدى فيها ذكر اكتب فقرة ت (2

  (ن2) .انقل الجدول اآلتي إلى ورقة تحريرك وامأله بالمناسب من النص (3

لقية من صفاتها الجسمية الشخصية المحورية  من صفاتها االجتماعية من صفاتها الخ 

- - 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 (ن1)  .على نفسية الشخصيات'' الجنانات''و'' الدراز''حدد أثر كل من  (4

 (ن1). اذكر حاستين تم اعتمادهما في الوصف، مع التمثيل لكل واحدة منهما من النص (5

 (                                                                               ن3.  )مبديا رأيك في شخصية موالي الطيب، لخص نتائج تحليلك للنص في فقرة مرّكزة (6

 (نقط  14) علوم اللغة : ثانيا 

 ( ن2. )ابحث عن مرادفات الكلمات التي تحتها خط في النص -1

 ( ن2.  )امأل الجدول اآلتي بما يناسب -2

رة المثال رة الجملة المفسَّ  نوع الجملة التفسيرية الجملة المفسِّ

    22 -المؤمنون " فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا"

    هذا حسام أي سيف قاطع

 

 (نقط  16) التعبير واإلنشاء  :ثالثا 

  .للدخل رّ د  مجموعة من زمالئك على إنجاز مشروع م  رفقة عزمت          

 .خطة عمل إلنجاز هذا المشروع، مسترشدا بما اكتسبته في مهارة وضع خطة عمل ضع
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