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انمـــــــــــادة:
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انشعـــــب(ة)
أو انمسهك :

انمعامم:

4

مذة
اإلوجاص:

3

ذؼرثش انًؼطٛاخ انًمرشدح فْ ٙزا انذنٛم إطاسا ػايا ٚغرششذ تّ األعرار انًظذخٚٔ ،شاػٗ ف ٙذمٕٚى إَجاص انًرششخ:
 تماسك التصمٕم المىٍجٓ للمُضُع؛
 استثماس المكتسثاخ المؼشفٕح َالمىٍجٕح َاللغُٔح.
أوال :دسس انىظىص (  44وقطت )
 -التأطير األدبي:

سهم انتىقيط

وقطتان

ًٚكٍ نهًرششخ أٌ ٚشٛش إنٗ انؼُاطش اٜذٛح:
 انرذٕالخ انر ٙػشفٓا األدب انؼشت ٙػُذ اذظانّ تانصمافح انغشتٛح. ذأشش انشؼشاء انؼشب تاٜداب انغشتٛح ػايحٔ ،تاالذجاِ انشٔياَغ ٙتشكم خاص ( انًُاداجتانذشٚح ،انذػٕج إنٗ انفشداَٛح ،االَطالق يٍ انزاخ ف ٙذأيم انٕجٕد ،اعرهٓاو انطثٛؼح فٙ
اإلتذاع انشؼش٘)...
 ظٕٓس يذاسط أدتٛح جذٚذج ،يصم :انذٕٚاٌ ٔأتٕنٕ ٔانًٓجش ،شاسخ ضذ لٕٛد االذجاِ انكالعٛكٙانًرشثس تئدٛاء انًُارض انمذًٚحٔ ،أػهد يٍ شأٌ انٕجذاٌ ف ٙانرؼثٛش انشؼش٘.
 اػرثاس ذجشتح انزاخ ػُذ انشؼشاء انًغاستح ايرذادا نهرجشتح َفغٓا ف ٙانًششق انؼشت... ٙ-

تكثيف المعاني الىاردة في النص.............................................................. :

وقطتان

ًٚكٍ أٌ ٚرًذٕس إَجاص انًرششخ دٕل يا ٚأذ: ٙ
 ٔلٕف انشاػش دائشا ٔدٛذا ف ٙانغاب يشذغ ِ دثّ ْٕٔاِ ،شاكٛا إنٗ انجُادل يؼاَاذّ؛ عؤانّ طخٕسَ انٕاد٘ ٔانٓضابَ انشًاء ٔاألػشابَ ػٍ دثٛثرّ انغائثحٔ ،ػذو ذهم ّٛأ٘ سدتاعرصُاء جٕاب انشٚاح انٕٓجاء؛
 اَمضاء ػٕٓد ْٕٖ انشاػش ٔاًَذاء ركشٚاذّ انؼزتح (انذة أطثخ يجشد عشاب ،األشجاسانغايمح أطاتٓا انجفاف ،انظالل انر ٙكاَد ٕٚيا ٔاسفح نى ٚرثك يُٓا عٕٖ ظم انغذاب )....؛
 ٔلٕف انشاػش دائشا ٚرذغش ػهٗ انذال انز٘ أطثخ ػه ّٛانغاب تؼذ غٛاب انذثٛثح. تحذيذ انحقىل انذالنيت انمهيمىت في انىض وانمعجم انمشتبط بها ،وإبشاص عالقتها بتجشبت انشاعشانزاتيت.................................................................................................................:
 ًٚكٍ انرًٛٛض فْ ٙزا انُض ت ٍٛدمه ٍٛدالن ٍٛٛأعاعًْ ،ٍٛٛا دمم انزاخ ٔدمم انطثٛؼحٚٔ .ذضش كمٔادذ يٍ ْز ٍٚانذمه ٍٛانًٓ ًٍُٛٛػثش ذٕظٛفٍ يؼجً ٙخاص:
* حقم انزاث :انضًٛش انذال ػهٗ انشاػش ٔدثٛثرّ ( لضُٛإْ ،اَا - )..انضًائش انذانح ػهٗ انًركهى
د ) ..
(ٔلفدُ ،أشكٕ ،يا ت ،ٙعأندُ ،له ُ
* حقم انطبيعت (:انغاب ،انجُادل ،انظخٕس ،انٕاد٘ ،انٓضاب ،انجزٔع ،األػشاب ،انشٚاح ،انذٔح)

 3وقط

االيرذاٌ انٕطُ ٙانًٕدذ نهثكانٕسٚا -انذٔسج انعاديت  – 0202عىاطش اإلجابت  -يادج :انهغت انعشبيت وآدابها -
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انظفحت

2

2

 ٔمكه ،فٓ إتشاص الؼاللح ،اإلشاسج إلّ تذاخل الحملٕه مؼا فٓ سٕاق ػاللح ثىائٕح أساسٍاالتكامل والتفاعل للتؼثٕش ػه حالح الشاػش الىفسٕح ،حٕث تشكل الحثٕثح الحاضشج  /الغائثح،
الشاتظ َ تٕه ٌزٔه الحملٕه .ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺩﺭﻭﺱ ﻭﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ  ....ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻠﻤﻲ
 سطذ خظائض انىض انفىيت و بيان وظيفتها في انتعبيش عه راث انشاعش...............................:ًٚكٍ نهًرششخ أٌ ٚمف ػُذ تؼض انخظائض ،ػهٗ أال ذمم ػٍ شالز :
 انظىس انشعشيت :ذٕظٛف طٕس شؼشٚح أضفد طاتؼا إَغاَٛا ػهٗ يظاْش انطثٛؼح ( عأندُ ػُك
طخٕس انٕاد٘ ،أشكٕ إنٗ انجُادل ،عأند ػُك تماٚا انجزٔع) ...؛

 3وقط

 اإليقاع - :اإليقاع انخاسجي  - :اػرًاد َظاو انشطشٔ – ٍٚدذج انمافٛح ٔانشٔ٘.
 اإليقاع انذاخهي - :انتكشاس :ذكشاس تؼض األطٕاخ ( انغٔ ٍٛانش -) ٍٛذكشاس تؼضانكهًاخ ٔانؼثاساخ (انغابُْ ،ا  ،انجُادلٔ ،لفد دٛشاٌ أشكٕ ،عأند ػُك ،نى ٚثك يٍ....
غٛش)  - /انتىاصي - :عأند ػُك طخٕس انٕاد٘ /عأند ػُك تماٚا انجزٔع  -نى ٚثك يٍ
كٕشش انذة  /نى ٚثك يٍ عايك انذٔح /نى ٚثك يٍ ٔاسف انظم...
 األسانيب  :غهثح األعهٕب انخثش٘ ػهٗ انُض ْٕٔ ،يا ٚفٛذ أٌ انشاػش كاٌ ذذد ْاجظ انشغثح
ف ٙاإلفظاح ػٍ يشاػشَِٔ ،مم ذجشترّ انٕجذاَٛح إنٗ اٜخش.ٍٚ
 هيمىت انفعم انماضي( :لضُٛأ ،لفد ،عأند ،كاٌ ،ػفد ،)..نهذالنح ػهٗ ذزكش انًاض ٙانجًٛم
ٔانرذغش ػهٗ اَمضائًّٚٔ ،كٍ ،ف ٙتٛاٌ انٕظٛفح ،اإلشاسج إنٗ ذفاػم ْزِ انخظائض ألداء
ٔظٛفح يضدٔجح ،فٓ ٙيٍ جٓح ذؼثش ػٍ يؼاَاج انشاػش انٕجذاَٛح ٔ ،ذغؼٗ يٍ جٓح شاَٛح ،إنٗ
انرأشٛش ف ٙانًرهم ٙنًشاسكح انشاػش أداعٛغّ ٔاَفؼاالذّ ...
 تشكيب وتائج انتحهيم ،وإبشاص مذي تمثيم انىض نتجشبت سؤال انزاث......................................ًٚكٍ نهًرششخ أٌ ٚمف ػُذ جشد يجًٕع انخظائض انر ٙذؤكذ اَرًاء ْزا انُض نرجشتح عؤال انزاخ
ف ٙانشؼشانؼشتًٚٔ ،ٙكٍ أٌ ٚشٛش يصال إنٗ :اػرثاس انزاخ يذٕس انرؼثٛش انشؼش٘ – ايرضاض راذٛح
انشاػش تؼُاطش انطثٛؼح ٔاالَذياض فٓٛا – أَغُح تؼض يظاْش انطثٛؼح ...

 4وقط

ثاويا  :دسس انمؤنفاث (  6وقط )

 ربط القىلة بسياقها داخل المؤلف (........................................................................نقطتان )
َ ضغ المُلح ضمه المضٕح التٓ ٔؼالجٍا الفصل الثاوٓ فٓ المؤلف؛ حٕث تطشق الكاتة إلّ تجشتح الغشتح َالضٕاع فٓ
الشؼش الؼشتٓ الحذٔثَ ،والش أسثاب ظٍُسٌاَ ،استؼشض مظاٌشٌا المتمثلح فٓ الغشتح فٓ الكُن َالمذٔىح َالحة
َالكلمح ...

 تىضيح العالقة ومناقشة داللتها  (.................................................................................................نقطتان)
 اإلشاسج إلّ َجُد ػاللح استثاط َثٕك تٕه ٌزي المؼاوَٓ َ ،ظٕفح تجشتح الغشتح َالضٕاع ،تمختلف مظاٌشٌا ،فٓ تؼشٔح
َالغ األمح الؼشتٕح تؼذ ٌضٔمح َ ،8491أثش رلك فٓ خلك َػٓ جذٔذ لذِ الشاػش الحذٔثٔ ،ذػُ إلّ تحُٔل الٍضٔمح إلّ
اوتصاسَ ،تحُٔل المُخ وفسً إلّ حٕاج جذٔذجَ ،تزلك ٔضؼف الجاوة السلثٓ للغشتح لٕثشص تؼذٌا اإلٔجاتٓ ....

 بيان المنهج المعتمد وإبداء الرأي(.........................................................................نقطتان)
 اإلشاسج إلّ كُن الكاتة َظف مىٍجا متكامالٔ ،جمغ تٕه المىٍج التاسٔخٓ الزْ ٔشتظ الظاٌشج الشؼشٔح تسٕالٍا التاسٔخٓ( ستظ تجشتح الغشتح تٍضٔمح َ ،)8491المىٍج االجتماػٓ الزْ ٔفسش إتذاع الشاػش تاإلحالح ػلّ الُالغ االجتماػٓ ،ثم
المىٍج المُضُػاتٓ الزْ ٔشكض ػلّ مُضُػح محذدجَٔ ،تخزٌا مجاال للذساسح.
ٔ َ -شاػّ فٓ مطلة إتذاء الشأْ مذِ لذسج المتششح ػلّ إتشاص المٕمح األدتٕح للمؤلف.

