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 ادمقیاس إسناد األعد إصالح الموضوع
  

یحّدد الكاتب مقّومات الھوّیة :   موضوع النّص )1
  .مبرزا ضرورة التفاعل مع اآلخر

      
  :   الشرح )2

ال / ِمَن المحّتم / ال مفّر  : ال مناص     * 
  ....مندوحة

  ...نسعى إلى / نھدُف إلى / ُنرید : نروُم     * 
التخّلي / التجّرد من كّل شيء : االستالب     * 

  .:...عن 
  .تجّنب/ إھمال / ترك : نبذ     * 

  
  :   الحجج )3

  یشّكل اآلخر مكّونا أساسّیا من كیاننا    * 
  تدّخل اآلخر في خیاراتنا ومخّططاتنا    * 
  ...الحضارات األخرى أكثر نمّوا ومواكبة    * 
األخذ بعلوم اآلخر ( ال نمّو دون تحدیث     * 

  )المتقّدم سبیلنا إلى النمّو
  
  :شروط   ال)4

ضرورة نقد الذات ونبذ الجمود والتقلید عند     * 
  .التعامل مع الماضي

ضرورة نقد اآلخر واكتساب مناعة ذاتّیة     * 
قائمة على أساس المعرفة الحقیقّیة بھ والّتمییز 

  بین
  .      الغّث والّسمین ونبذ الجمود والمحاكاة

  
    

  :  تمثلت وظیفة التراكیب في )5
  قضّیة المطروحةحصر ال     * 
  تأكید موقف الكاتب     * 
  إلغاء المواقف األخرى     * 
  التأثیر واإلقناع     * 

  

  

  نقطة
 
 
  

  نقطتان
  نصف نقطة لكّل مفردة

  
  
  

  ثالث نقاط
  

   حّجةلكّلنقطة 
  

  
  

  نقطتـــــان
   لشروط التعامل مع الّتراث نقطة

  نقطة لشروط التعامل مع الحداثة 
  
  

  نقطتان
  

  نقطة لكّل وظیفة نصف
   
  

  ثالث نقاط
  

   لمشاطرة الّرأي نقطتان 
  
  
  
  
  

  نقطة لبیان الحدود
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  ینتظر من المترشح أن یشاطر الكاتب رأیھ )6
  :ھذا في مرحلة أولى ثّم یبّین حدوده من قبیل 

  :مشاطرة الّرأي     * 
  )العولمة( العالم قریة صغیرة -       
  لقطیعة مع العصر استحالة ا-       
   تطّور وسائل االّتصال-       
   تعالق المصالح اإلنسانّیة-       
  )وحدة المصیر( المصیر المشترك -       
  :یمكن للمترشح أن یشیر إلى : بیان الحدود     * 
 اعتبار المكتسبات الحداثّیة رافدا من -       

  .روافد الھوّیة دون اعتبارھا مكّونا أساسّیا
 . إمكانّیة الّسقوط في مأزق االنبتات-       

  
  
 

  
ینتظر من المترشح إنتاج نّص :  إنتاج الفقرة )7

  :یفّسر فیھ الّرأي كأن 
/ مجانبة الحقیقة : یحّدد فھمھ لكلمة الوھم    * 

  ...عدم تحّقق المسعى/ الوقوع في الخطإ 
  :یبّین كیف یكون االستغناء عن اآلخر وْھًما    * 
علومھ وأسباب  استحالة االستغناء عن -      

  .نھضتھ
 االرتباط باآلخر أصبح الیوم أمًرا حتمّیا -      

  .ولم یُعْد خیاًرا
) عبر منتجاتھ( حضور اآلخر في حیاتنا -      

  .یحول دون ذلك
  :یبّین كیف یكون التجاھل وْھًما    * 
   تجاھل اآلخر یعكس خطأنا في فھم ذواتنا-      
ر ھي في حقیقة  كّل دعوة إلى تجاھل اآلخ-      

  .األمر تجاھل للواقع
  :یبّین كیف أّن إلغاء اآلخر وْھٌم    * 
   عدم امتالك القدرة على إلغائھ-      
   إلغاء اآلخر ضرب من ضروب العنصرّیة-      

    
  :  ُیراعى في تقویم عمل المترّشح قدرتھ على ←

  االتیان بأفكار طریفة -
  بناء تحریر مترابط -
سیر المناسبة والكتابة استعمال أدوات التف -

 .بلغة سلیمة 
      
 

  
  سبع نقاط

  
  
  
  
  
  

   لألفكـــــــــارنقطتان
  للمنھـــــجثالث نقاط 

 للغــــــــــــةنقطة  
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   :بین یدي االمتحان
منطق فھم النّص، : اسمھ یقوم على منطقین علیھاختبار دراسة النّص كما یدّل  

إلى قراءة متأنّیة قصد سبر ، فاألّول یحتاج جاوز ذلك الفھمتومنطق القدرة على 
أغوار النّص وفھم الطاقات التوجیھّیة التي یستند إلیھا، خاّصة أّن تلك النصوص 

 في إخضاع النّص إلى األسئلة  الفھمیتمّثلو، ..المقترحة ھي باألساس حجاجّیة
ئلة معرفة أسأسئلة معرفة سطح، و: المصاحبة وھي أسئلة من أصناف ثالثة

عمق، وأسئلة معرفة ورأي وھذا الصنف الثالث من المعرفة ھو ما یحّقق 
المنطق الثاني أي التجاوز، فأنت ال تفھم النّص إّال بقدر اختالفك معھ، اختالفا 
بسیطا أو عمیقا، ألّن الدرس ھاھنا  لیس في المسایرة فحسب بل في المعاندة 

أنت أنت، صانع فكرك ومحّطم األوثان التي أصال التي تكون بھا تلمیذنا العزیز 
تتعّلم الیوم لتسقطھا جمیعا، ولالستفادة من دراسة النّص ینبغي لك أن تمّر 

  :بمراحل ھي أساسّیة في سبیل تحقیق االستفادة المعنوّیة والمادّیة ومنھا
 

  لھ وجوه متعددةواالستعداد:    
بیة ومن جھده الخاص في تمتین صلتھ  العرجمعھا من دروسح التي Ɓشلمترعلى ثقافة ال فیشتم: ديالماجھ الو -

 المطالعات والمناقشات والمشاھداتل بیة من خاللعربلغتھ ا
 
 
النجاح الباھر في التعبیر عن المواقف ل خال المادة والرغبة في تأكید ذلكفي حب ھذه ل Ɓویتمث: الوجھ النفسي -

 العربّیة اللغة بواسطة واالنفعاالت
 
 
 من جھد خاص ذلك لدى المترّشحیفترضھ وما ، العربیة في النجاح بأھمیة ذلك الشعورویقوم على : عيالوجھ النف -

 . أثناء السنة الدراسّیة
 

 دئ ومنھاالمبا فھو طریقة تقوم على جملة من المنھج: 
صعوبة ّل  األقثمل،  األوالسھلة في المقاماإلجابة عن األسئلة ( اقعیة الو یقوم على الذي مع األسئلة التعامل مبدأ -

 ) األخیر المقام في فالصعبة، المقام الثانيفي 
 
 
 التفكیرفیكون ) سبع نقاط( من األسئلة  من غیرھا الجزاء تبدو أھم في لفقرةفا، لنقاطمع توزیع ال مالتعا مبدأ -

 حƁشالمتر أولویاتفیھا من 
 
، وفكرتھ األساسیة، مجالھوضبط  نّصالقراءة وإعادة القراءة فقراءة جّیدة لل ویقوم أساسا على الفھم مبدأ -

 .. على حسن اإلجابةكثیرا في األسئلة یساعد التمّليو،  فیھالتوجیھومنطق ا
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التراكیب  أن یجتنب المترّشح إلى  من كذلویحتاج ، المفید والعبارة الواضحة المؤّدیة للغرض مبدأ االختصار -

التي تأّكد من سالمتھا،  منھا عنده المعھود سوى لكلماتا وال یكتب من األخطاء توقعھ في الملتویة المعّقدة التي
 واألھّم أخیر أن یفھم أّنھ یتصالح مع لغتھ من خالل تحقیق أرقى العالمات

 وشكرا                                                  . 
 
   

   الباھر النجاح لكم نرجو                                       


