
  

 

 

 

 

  

 

 الصفحة

ヲ/ヱ 

 امتحاî الجه．ي ام．حد لنيل 

 おي．ني． -البكال．رياشهاد お5102دور 

îساعتا らإنجا おمد: 

5 
 :امعامل

نقيطعناصよ إجابة وسلê الت  

 مية الجه．ية للتربية والتك．ينأكادي
 لجهة الدار البيضاء الكبر・ 

 

 الشعبة أو امسلك الشعえ العلمية والتقنية

 :امادお اللغة العよبية
 السنة اأولى :امست．・ 

 الدورة العادية
 

 دليل التصحيح

 تشكل العناصر المقترحة في هذا الدليل إطارا عاما يسترشد به السادة اأساتذة في تصحيح إنجازاれ المترشحين

 (نقط  ヱ1) درس النصوص : المجال الرئيس اأول

ヱ-  لثة، يتبين أن مضمون هذين  السطرين اأولينبماحظة عنوان النص وقراءةゅرة الثボقة العا السطرين يوضحمن الف
ويفسرهゅ انطاقゅ من كون الطبيعة المصدر الذヵ يستボي منه المبدع موضوعれゅ إبداعه  ،اإبداع والطبيعة الゅボئمة بين

ゅヰالتعبير عن ベوطر.................................................................................................... ..ヱ ن 

ヲ -  يفترض فيれゅبゅينرشحمتال إج ヴرة إلゅلطبيعة، من منظور يعتبر الطبيعة  اإشゅلج عاقة اإبداع بゅأن النص يع
شريطة أا يボف المبدع عند حدود التボليد السطحي لمظゅهر الطبيعة، وأن يعمل علヴ تفكيポ  ،مصدر إلュゅヰ لكل عمل إبداعي

 ن ヱ.....  .................................................خصوصيれゅ العمل اإبداعيوجميعゅヰ بمゅ يتنゅسゆ تأجزائゅヰ وإعゅدة 
ン-  れゅبゅبل اإجボالدالة تヴعل  ゅرهゅعتبゅالمترشحين دور الطبيعة في العملية اإبداعية ب ュヰووحي ف ュゅヰمصدر إل

 ن ヱ ..........................................................................................................................للمبدع
ヴ- ゅمヰئمة بينゅボن والعاقة الゅان الداليボالح............................................ .....................................ヲ  ن 

  األفاظ  والعباراれ الدالة 

 اإبداع حقل على

 األفاظ والعباراれ الدالة

 الطبيعة حقل على 

 العاقة بين الحقلين

،ュゅヰالمبدع، العمل الفني، اإل 

 ....التجديد، اابتكゅر، اأديゆ،  الفنゅن  

 (نصف نقطة ) 

 البيئة، ينبوع، مゅء، اللون، 

 ...الحركة، الصخゆ، الヰدوء  

 (نصف نقطة ) 

 العاقة بين الحボلين عاقة

 أو مゅ في معنゅهゅ من تبゅدل تفゅعلية

 ュغゅأن الطبيعة توتن ヵمثل، أ 

 مصدرا لإبداع، واإبداع

 يتفゅعل مع  الطبيعة ويستمد

ゅヰته وأدواته التعبيرية منゅموضوع. 

 (نقطة واحدة ) 

 
ヵ- ゆسゅين ゅبم ゅヰولة وتحليلボبمحتوى ال ュاالتزا ヴعل ュヰالمترشحين قدرت れゅبゅإج ュويボفي ت ヴوبلغة سليمة ،يراع......  ヱ ن 
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 عناصر إجابة وسلê التنقيط الدورة العادية –ول゜ل  السنة – اللغة العربية :امادة

 
ヶ -  ヴالدالة عل れゅبゅبل اإجボتポالتقريريالمترشحين طبيعة  إدرا ゆسبة عنه، مع  ،في النص اأسلوゅأمثلة من ュديボوت

عبر إبراز  وتأكيدهゅ اإشゅرة إلヴ أن  طغيゅن هذا اأسلوゆ يرجع إلヴ رغبة الكゅتゆ في تボريゆ موقفه وأفكゅره من المتلボي
 ن ヱ.......... ..............................................................................العاقة  الゅボئمة بين اإبداع  والطبيعة

Α-   ،والتحليل، بتركيز ووضوح ュヰة في الفボبゅالس ュヰتゅبゅإج ゆتركي ヴعل ュヰالمترشحين قدرت れزاゅإنج ュويボفي ت ヴيراع
 ن  ヵ..........ン الشخصي في الボضゅيゅ  التي عゅلجゅヰ النصومنゅقشة طبيعة العاقة الゅボئمة بين اإبداع والطبيعة، وإبداء الرأ

 

 (نقط  4) مكون علوュ اللغة : المجال الرئيس الثاني

ヱ – ゅمヰفعلي  ゅووزن ゅوفعاهم ゅهمゅالمصدران ووزن (طボس فゅأمثلة لاستئن........ ).......................... ...........ヲ ن  

 وزنه الفعل وزنه المصدر

 فعل كون تفعيل تكوين

ュاستفعال استلها ュاستفعل استله 

 (ربع نボطة لكل جواゆ صحيح يُمنح ) 

 

ヲ - مة ومفيدة تتضمنゅبل كل جملة تボت: 

- ゆإيجا ベطبا   (لゅمث : ゆゅهذا الشゆلعة  يحゅء السوء يكرهوالمطゅة أصدقボمراف  .............)....... ...............ヱ  ن 

 ن ヱ............. ...............(بゅلボراءة فヰي غذاء للروح  اهتماما: مثゅل:  ) مصدر نائゆ عن فعل اأمر بصيغةأمرا  -

 (نقط  6) درس التعبير واإنشاء : المجال الرئيس الثالث

 : فترض في إنجゅز المترشح مゅ يأتيـيُ 

 ن  ヲ........................... ..................................... ...................االتزاュ بتボنيれゅ مゅヰرة توسيع فكرة  -

-  ゅヰعن ゆسゅوضوح الفكرة والتعبير المن.......................................................... .......................ヲ ن 

-  ュالترقي れゅعام ュسامة  اللغة واحترا................................................................... ............. ヲ ن 


