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نٛس يٍ انضشٔس٘ أٌ حخطابق إَضاصاث انًخششح يع انًعطٛاث انًقخشحت فْ ٙزا انذنٛم ،ألٌ
ٔظٛفخّ حُحظش ف ٙحقذٚى اإلطاس انعاو نألصٕبت انًًكُت ف ٙيعانضت انُض؛ يٍ أصم رنك ،حبقٗ
نألسخار انًظحح طالحٛت سطذ يذٖ قذسة انًخششح عهٗ اسخزًاس يكخسباحّ انًعشفٛت ٔانًُٓضٛت
ٔانهغٕٚت ،نفٓى انُض ٔححهٛهّ...
أٔال  :دسس انُظٕص ( َ 14قطت )

سلم
التنقيط

َقطخاٌ

ـ ٔضع انُض ف ٙإطاسِ انزقافٔ ٙاألدب.. ....... ........................................................... ٙ
ًٚكٍ اإلشبسح ف ٙانزأطٛش إنٗ يب ٚأر: ٙ
انًثلفخ
ـ انزسٕالد انثمبفٛخ انز ٙػشفٓب انًدزًغ انؼشث ٙأٔاخش ق  ٔ 19ثذاٚخ ق  ٔ ، 20عؼ ٙانُخجخ ـ
إنٗ ردبٔص زبنخ اندًٕد انز ٙطجؼذ انفكش انؼشث/ٙاإلعالي ٙةانؼٕدح إنٗ األصٕل ؛
ـ سغجخ انشؼشاء اإلزٛبئ ٍٛٛف ٙردذٚذ انشؼش انؼشث ٔ ،ٙرنك ثبنؼٕدح ثّ إنٗ ُٚبثٛؼّ األٔنٗ ،يٍ خالل
اعزهٓبو انًمٕيبد انفُٛخ نهمصٛذح انؼشثٛخ انمذًٚخٔ ،خؼم انمصٛذح لبدسح ػهٗ انزؼجٛش ػٍ لعبٚب انؼصش ؛
ـ انذٔس انشٚبد٘ نهجبسٔد٘ ف ٙإزٛبء انًُٕرج ...
ـ حهخٛض يضاي ٍٛانُضَ ......... .............................................................................قطخاٌ
ًٚكٍ أٌ ٚشٛش انًزششر إنٗ يب ٚأر:ٙ
ـ ٔصف انشبػش زبلرّ انُفغٛخ ثؼذ رشزٛهّ يٍ ٔطُّ؛
ـ رصٕٚشِ شذح يؼبَبرّ ؛
ـ انفخش ثمٛى انشدبػخ ٔ اإللذاو ٔعذاد انشأ٘ ...
س
ـ تحديد الحقىل الدالليت المهيمنت و المعجم المرتبط بها َ 3 ............................................ ................قط
ـ يمكن التمييز في النص بين حقلين دالليين  ،هما :
ــ حقل دال على المعاناة  ،تدل عليه األلفاظ و العبارات اٜرٛخ :
( رشزم ـ ثبد عمًٛب ـ زشق انٕخذ ـ ػهخ ـ رشد٘ ـ أثٛذ ػهٛال ـ نٕػز ٙـ ٔزذ٘ ـ ال أسٖ ٔخّ
صبزت . )...
ــ حقم دال عهٗ انفخش  ،رذل ػه ّٛانؼجبساد اٜرٛخ :
( ال صبزت غٛش انسغبو ـ ػبرك صهذ ـ إَ ٙنًمذاو ـ إَ ٙنمٕال ـ إَ ٙلبئم ثى فبػم . )...
ـ سطذ خظائض انُض انفُٛتَ 3 ........ .........................................................................قط
 انبُٛت اإلٚقاعٛت:
أ ـ اإلٚمبع انخبسخ: ٙ
ـ اػزًبد َظبو انشطش ٍٚانًزُبظش ٔ ، ٍٚانز٘ ٚمٕو ػهٗ ٔزذح انٕصٌ ( ثسش انطٕٚم ) ٔٔ ،زذح انمبفٛخ
ٔانشٔ٘ ؛
ـ زعٕس انزصشٚغ ف ٙيطهغ انمصٛذح ( انٕخذ ـ ٚجذ٘ )...
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ة ـ اإلٚمبع انذاخه: ٙ
ـ ركشاس ثؼط األصٕاد ( انذال ـ انغ ٍٛـ انؼ ٍٛـ انمبف )...
ـ ركشاس ثؼط انكهًبد ( عمًٛب ـ انٕخذ ـ َفظ ـ صبزت ـ رشد٘ )...
ـ ركشاس ثؼط االشزمبلبد ( ػهخ  /ػهٛال ـ يمذاو  /اإللذاو ـ لٕال  /لبئم ـ فبػم  /فؼبن) ... ٙ
ٔ لذ ٔنذ رنك رٕاصٚب إٚمبػٛب رشخى أزبعٛظ انشبػش  ٔ ،يُر انُص رُبغًب يٕعٛمٛب  ،أد ٖ ٔظٛفخ خًبنٛخ
ٔ رأثٛشٚخ ...
 األسانٛب :
ـ ًُْٛخ اندًم انخجشٚخ راد انطبثغ انزمشٚش٘ ( رشزم ـ ثبد عمًٛب ـ ٚخهٍ ثّ ـ أثٛذ ػهٛال ـ
أدٔس ثؼ ُٙٛـ ٔ إَ ٙنًمذاو ـ ٔ إَ ٙنمٕال  )...نهكشف ػٍ زبنخ انشبػش انُفغٛخ ٔ انزأكٛذ ػهٗ
انمٛى انزٚ ٙزسهٗ ثٓب ...
ـ انزذاخم ث ٍٛظًٛش انغبئت انز٘ ٔظفّ انشبػش ف ٙاألثٛبد األسثؼخ األٔنٗ  ٔ ،ظًٛش انًزكهى
انز٘ ْ ًٍٛف ٙانُص ٔ ٔ ،ظفّ انشبػش نإلفصبذ ػٍ يشبػشِ ٔ ٔصف يؼبَبرّ ٔ االفزخبس
ثجؼط انمٛى ٔ انخصبل انزٚ ٙزًٛض ثٓب ...
ـ حشكٛب خالطت حسخزًش فٓٛا َخائش انخحهٛم نبٛاٌ يذٖ حًزٛم انُض لحضشبت إحٛاء انًُٕرس َ 4 ...........قط
ٚشاػٗ ف ٙرمٕٚى ْزا انًطهت  ،لذسح انًزششر ػهٗ رشكٛت خالصخ ٘عزثًش فٓٛب َزبئح انزر ـنٛم
نجٛبٌ يذٖ رًثٛم انُص إزٛبءَ انًُٕرج  ٔ ،رنك ثبإلشبسح إنٗ :
ـ انًسبفظخ ػهٗ ثُٛخ انمصٛذح انمذًٚخ ٔ ،رنك يٍ خالل  :ـ َظبو انشطشٔ ٔ ٍٚزذح انٕصٌ ٔانمبفٛخ
ٔانشٔ٘ ـ رٕظٛف يؼدى رشاث ٙـ رؼذد األغشاض ...

راَٛا :دسس انًؤنفاث(َ 6قط )
ـ سبط انقٕنت بسٛاقٓا داخم انًؤنفَ( ........................................................................قطت ٔاحذة)
اإلشبسح إنٗ ٔسٔد انمٕنخ فَٓ ٙبٚخ انفصم انثبنث يٍ انًؤنف ،انز٘ خصصّ انكبرت نذساعخ ردشثخ انسٛبح
ٔانًٕد ف ٙانشؼش انؼشث ٙانسذٚثٔ ،لذ خهص ف ّٛإنٗ أٌ إزغبط انشؼشاء ثٕالغ يب ثؼذ انُكجخ ٔيب لجم انُكغخ ،كبٌ
إزغبعب ٔاػٛب ٔػًٛمبٔ ،أٌ ٔػٓٛى ثبنزاد ٔثبنضيٍ ٔثبنكٌٕ ،أصجر يشرجطب ثٕػٓٛى ثبندًبػخٔ ،يزعًُب نّ ،يًب
ٔزذ نذٓٚى انسظ انفشد٘ ثبندًبػ...ٙ
ـ أْى انعٕايم انخ ٙحانج دٌٔ ٔطٕل انشعش انحذٚذ إنٗ انضًاْٛش انعشبٛت( ...............................رالد َقط)
ًٚكٍ انزشكٛض ف ٙثٛبٌ أْى انؼٕايم ،ػهٗ يب ٚأر:ٙ
ـ ػبيم د ُٙٚلٕئ ،ٙرًثم ف ٙانخٕف يٍ أٌ ٚكٌٕ ٔساء ْزا انزٛبس انشؼش٘ يسبٔنخ نزشٕ ّٚانشخصٛخ انذُٛٚخ
ٔانمٕيٛخ؛
ـ ػبيم ثمبف ،ٙزٛث الزُغ ثؼط انشؼشاء ٔانُمبد ثدًبنٛخ انشؼش انمذٚى الزُبػب شجٓٛب ثبنًطهكٔ ،سفعٕا أ٘ يسبٔنخ
ردذٚذٚخ؛
ـ ػبيم عٛبع ،ٙرًثم ف ٙخٕف انسكبو يٍ انًعبي ٍٛانثٕسٚخ نٓزا انشؼش؛
ـ ػبيم آخش ،اػزجشِ انكــــبرت يًٓبٚ ،زؼهك ثزمُٛخ ْزا انشؼش ،رنك أٌ زــذاثخ انٕعــبئم زبنذ دٌٔ رًثم اندًـــبْٛش
نًعبي ٍٛانشؼش انثٕسٚخ ...
ــ بٛاٌ انًُٓشَ(.......................................................................................................قطخاٌ)
اػزًذ انكبرت يُٓدب يزكبيال ،لبو ػهٗ أعبط انزٕظٛف انًُغدى نًمبسثبد يزؼذدح ف ٙدساعخ انزسٕالد انز ٙيغذ
انشؼش انؼشث ٙانسذٚث:
ـ انًُٓح انزبسٚخ :ٙسثط ردشثخ انسٛبح ٔانًٕد ف ٙانشؼش انؼشث ٙانسذٚث ثبنزسٕالد انزبسٚخٛخ انز ٙػشفٓب
انًدزًغ انؼشث(ٙيب ثؼذ انُكجخ ٔيب لجم انُكغخ) ؛
ـ انًُٓح االخزًبػ :ٙسثط انزدبسة انشؼشٚخ ثجٛئبد انشؼشاء؛
ـ انًُٓح انًٕظٕػبر :ٙكشف يٕظٕػبد ٔردبسة ف ٙانشؼش انؼشث ٙانسذٚث...
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