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 ثالث نقاط ن03)

) 

ن  =  0.5)

 للتصريح بالرأي

ن لوجاهة 1.5و 

 التعليل           

ن  لسالمة 1.0و 

اللغة وتماسك 

 (البناء

 

 قاط(ن03)  

 أكمْل مستعينا بالسياق الجدوَل اآلتِــَي :  (1

 ضّد ما ُوِضع بين معقوفين]...[ في النّص: مرادف ما ُسطِّر في النّص:

ل نمينطمئّن إليه، نسلّم به، = )إليه( نركن

 به ...                     إليه،نثق
 ... أصيلة، متجّذرة ≠ ]دخيلة[

 تقبُل، تتبنّى...  ≠ ]تلفظ[ ...، يتخطّى  ىيتجاوز، يتعدّ   =يعدو

ا النصُّ مقاطُع ثالثةٌ، بيّن حدودها، ثم أسند إلى كّل واحد منها عنوانا مضمونيّ  (2

 .مناسبا

 العناوين الحدود 

1 
إلى  "اآلراء رأيمن أطرف من "

 "عليها دخيلة"

 المسرح دخيل على العرب -

- ... 

2 
 "وهذا الرأي قد ال يخلو من صدق"من

 "غير منحدر من تراثها القديم" إلى

ع البيئة إمكان تأقلم المسرح م -

 العربيّة

- ... 

3 
بقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّة 

 النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصّ 

 تأقلم المسرح رهين التربية -

- ... 

د أّن المسرح غير مرتبط ببيئة معيّنة،استخرج  (3 استند الكاتب إلى أكثر من حّجة تؤكِّ

 .ثّم اذكر نوع كّل واحدة منهما ،ْينْين مختلفتَ تَ حجّ 

 وغيرَ .... وإْن يكْن قد نشأ أصال في مهده بمصَر القديمِة وبالد اإلغريق ":الحّجة األولى -

 ."هيعدومقيّد بهدف متحّجر ال 

 تاريخيّة :نوعها . 

 ي  أ العالميّة...سّمى اليوم بالموسيقى شأن المسرح في ذلك شأُن ما يُ "و الحّجة الثانية: -

 . "نوع من الربط

رى هي األخ...وإذا كانت بيئتنا العربيّة الشرقيّة قد آمنت بأّن العلم ال وطَن له، :"أو

 ."كالعلم سواء بسواء

 لمماثلة / المقارنة / القياس.ة احجّ :نوعها 

 

 :ع بين قوسين في النصّ ضِ حّدد الداللة الحجاجيّة لما وُ  (4

 الداللة في سياق الحجاج األداة

اإلمكاُن واالحتماُل الّداالّن على المجاراة الظرفيّة  ) قد ( ال يخلو  

 للخصم.

فـ)ـقد ( آن  

 األوان

 التحقيُق والتأكيُد الّداالّن على وجاهة  القياس.

و)إنّما( األمُر 

ـه  كلـُـّ

 قصُر  تأقلم المسرح على طبيعة التربية...القصُر/ 

 يرى الكاتب أّن الفنون ال وطن لها. ما رأيك؟ علّل إجابتك في فقرة من خمسة أسطر. (5
 الفنون ال وطن لها.: رأيــــــــــــــــــال -

 وال حدود، بدليل سرعة انتشارها... الفنون ال جنسيّة لهاالتعليل: * -

 ..في كّل زمان ومكان ، بدليل مالزمته لإلنسانحاجة إنسانيّةالفّن *               

 حيثما كان.. الفّن لغة عالميّة يتفاعل معها اإلنسان*                 

 .الفنون من أهّم وسائل التثاقف والتفاعل بين الثقافات والحضارات*                 

                 ... * 

 امتحان البكالوريا

 2017دورة 
 الشعب العلمية وشعبة االقتصاد والتصرف:شعبةال العربيةالمادة: الدورة الرئيسية
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 = للتفكيكن 0.5

 والتفريع 

ن= 1.5و 

للتحليل 

 واالستدالل

ن=  1.0و  

لسالمة اللغة 

 (وتماسك البناء

 .أن يساير  رأي الكاتب أو يعّدله شرط الوجاهة   للمترّشحمالحظة:  

ه تربية لُّ ك :" إنّما األمرُ مبيّنا إمكان تأقلم المسرح في بيئتنا العربيّة  يقول الكاتب (6

"  توّسْع في هذا القول في فقرة .وتهيّؤ نفسّي لتلقّي هذه الظاهرة واإلقبال عليها

 ال تتجاوز خمسة أسطر 

 قبيل:ينتظر أن يكون التوّسع من 

في المجتمع  –في المدرسة  –مظاهر التربية على المسرح: ) في األسرة  *

ير توفة دراسيّة ووسيلة تعليميّة، (إيالف النشء بالمسرح، اعتماد المسرح مادّ 

 الفضاءات المسرحيّة ...

الغاية: تقبّل المسرح فَْهًما لوظائفه الثقافيّة واالجتماعية والتنمويّة، واإلقبال عليه  *

 نتاجا وإبداعا... إ

 :ابيّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلنتاج الكت (7

 خدمة قضايا المجتمع.هذا الفّن قد أصبح أداة فّعالة ل أنّ  يؤّكد واقع المسرح العربّي اليومَ 

 (قاطن7)هذا الرأي. مدى وجاهةمن خمسة عشر سطرا  بيّن في فقرة 

 على مسايرة الرأي وتعديله ليخلص إلى استنتاج:ينتظر من المترشح بناء نّص حجاجّي يقوم *
 

 النقاط المحتوى  لمرحلةا

 المسايرة

 :الة لخدمة قضايا المجتمعالمسرح أداة فعّ 

ة قتصاديّ االجتماعية وااليعرض مشاكل المجتمع بأنواعها )  -

 والسياسيّة...(

 لها... يسهم في البحث عن حلول  -

 ...إلى الفعل اإليجابيّ  ينّمي وعي الجماهير  ويدفعها -

- ... 

 ن03

 التعديل

وانصرافه إلى التسلية  لقضايا المجتمع أحيانا المسرحتجاهل  -

 ...والترفيه

 بروز موجة المسرح التجاري ...  -

 افتقار بعض األعمال إلى مقّومات المسرح الجادّ  -

- ... 

 ن1.5

االستنت

 اج

خدام رهين حسن است ،شأنه شأن بقيّة الفنون، واقع المسرح العربّي اليوم -

 .اإلنسان له

- ... 

 ن0.5

ة اللغة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسالم

 اسك البناءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتم
 ن02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  النصائح واإلرشادات

 
 ببرنامج يتّصل العربيّة ماّدة في جامع   كتابي   اختبار   "واالقتصاديّة العلميّة لشعبفي ا النصّ دراسة  

 ويتكّون ومهاراتهم المتعلّمين معارف تقييم إلى ويهدف واالقتصاديّة العلميّة للشعب الرابعة السنة

 ."بأسئلة مشفوع نصّ  من
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ولضمان النجاح في هذا االختبار، نقترح على المترّشحين المتحان البكالوريا جملة من النصائح 

 التي تساعدهم في مرحلتْي االستعداد لالختبار  وإنجازه.شادات رواإل

 

 االستعداد لالختبار  
 لّم:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى المتعـعل

 وهي:  العربيّةة في محاور برنامج األفكار الرئيسة والمركزيّ  تمثّلَ ي أنْ  .1

a) واألدب ( الفنّ  في -العلمّي  التّفكير قديما: )في اإلسالميّة العربيّة الحضارة من جوانب 

b) والفّن ( الفكر في -الحضارات  حوار المعاصر: )في العربيّ  اإلنسان شواغل بعض 

  .الحجاج  والتفسيرمقّومات  تمثّلَ ي أنْ  .2

نصوص معاني ال بناء ف النحويّة فيائوالوظ واألساليب الّصيغوبعض األدوات ور يتبيَّن د أنْ  .3

 .الحجاجيّة والتفسيريّة وإنتاجها

المهارات المنهجيّة الضروريّة لبناء معاني النصوص الحجاجيّة والتفسيريّة  تملّكَ ي أنْ  .4

 .وإنتاجها

راقي مختلف الم ى في بنائها عادةً راعَ القدرة على اإلجابة عن كل أنماط األسئلة التي يُ  تملّكَ ي .5

 ا.وتقييم اوتأليف وتحليال اوتفكيكا العرفانيّة فهم

 االختبار: إنجاز
 

 واإلرشاداتالنصائح  المرحلة

 الزمن

المقترح 

 لإلنجاز

 قراءة

 النصّ 

 

 :رّشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحالمتعلى 

 واستيعابِ  معانيه فهمِ ل متأنيّةً  قراءةً  عديدةً  مّرات   السندَ  النص   يقرأَ  أنْ  .1

 .حجاجا أو تفسيرا ،نمط الكتابة فيه أبعاده وتحديدِ  أفكاره وتمثّلِ 

 حتّى صّ النمن  هاسياقب مستعينافهم الكلمات التي تبدو صعبة  يحاول أنْ  .2

 للك قد يعطّ ذ ألنّ  ؛كرة من أفكار الكاتب منقوصة أو مبهمةفال تبقى 

 أو يعيقها. عن أسئلة االختباراإلجابة 

 دق±15

 

 اإلجابة

عن 

 األسئلة

 

 :رّشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحالمتب يحُسنُ 

 .قبل الشروع في اإلجابة تين على األقلّ األسئلة مرّ  يقرأَ  أنْ  .1

 .سهلة واإلجابة عنها في المتناول هباألسئلة التي تبدو ل يبدأَ  أنْ  .2

على بقيّة األسئلة حسب درجة  المقترح وقتالمن  ما بقيَ  يوّزعَ  أنْ  .3

 .تعقيدها والنقاط المسندة إليها

 دق±50

 اإلنتاج

 الكتابيّ 

 :رّشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحالمتب يحُسنُ 

 يقرأَ التعليمة جيّدا قبل أن يشرع في الكتابة. أنْ  .1

 لما سيكتب. يخطّطَ  أنْ  .2

 دق±45
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 يلتزَم بالمطلوب من حيُث األفكار ونمط الكتابة وعدد األسطر.  أنْ  .3

 المراجعة

 رّشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحالمتب يحُسنُ 

 :وذلك ؛أن يعيد قراءة إجاباته مّرتين على األقلّ 

 يتدارَك كّل نقص.ل .1

 إن وجدت. األخطاءيصلَح ل .2

 يوّضَح ما غًمض من خطّه.ل .3

 يدقَّق عالمات الترقيم من نقطة وفاصلة ... ألهميّتها في إبالغ مقصده.ل .4

 دق±10

نصائح 

 عاّمة

 :المترّشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح أنعلى 

 .بخط مقروء واضح يكتبَ أْن  .1

 بما في ذلك عدد األسطر.بالمطلوب بدقّة تقيَّد يأْن  .2

بلغة عربيّة سليمة وأن يشكل بعض الحروف والكلمات تبليغا  يكتبَ أْن  .3

 .لمقصده

 

 

 

 


