
  

 

 

 

 

  

 

 الصفحة
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 امتحان الجه．ي ام．حد لنيل 

 おي．ني． -البكال．رياشهاد お5102دور 

 :مدお إنجاز تانساع
 :امعامل 5

 امـــــــــــــــــــــ．ضـــــــــــــــــــــــ．ع

 أكاديمية الجه．ية للتربية والتك．ين
 لجهة الدار البيضاء الكبر・ 

 

  :الشعبة أو امسلك الشعえ العلمية والتقنية

 :امادお اللغة العربية
ولىاأالسنة  :امست．・   

 الدورة العادية

دور  

 اإبداع والطبيعة

كانれ هذه الطبيعة هي بيئة الفنان ذاتها أュ المناخ العاュ أ، سواء لمبدعينلأحد الروافد المهمة  الطبيعةتعد 
والبيئة، با شポ، تختلف من مكان إلى مكان، ومن زمن إلى . الذي يتنفس فيه المبدع ويستلهュ منه مصادر عمله

ومنذ فجر التاريخ، أن يترجュ البيئة أو الطبيعة المحيطة به ترجماれ  زمن، ولقد استطاع المبدع، وخاصة الفنان،
 .متعددة تتفق مع فلسفته وعقيدته

ومن . عملية التكوين اأولي أي عمل فني، ذلポ أن بيئة الفنان توحي له باإلهاュ جدا فيالطبيعة مهمة إن 
 تحليل عناصرهاا كما هي، أو عبر هنا تعددれ أساليゆ اإبداع في استلهاュ الطبيعة، إما بتسجيلها حرفي

الطبيعة إلى لوحته كما هي، فذلポ يعني أنه لュ  نقل الفنان فإذا. مضامينها، ما ظهر منها وما لュ يظهر واستكشاف
وأنه ا يستطيع التعبير عن مواقف أو فلسفة خاصة به، وأن إبداعه ا يتجاوز مرحلة التقليد التي  ،يضف جديدا

 . ا حيوية فيها

، ولكي تعبر هذه يعة، في مجال اإبداع، تلعゆ دورها كينبوع ماء يستقي منه المبدع ألفاظه ومفرداتهالطبو
إن  .المفرداれ عن حقيقتها فابد لها من أن تسمو إلى مستوياれ عواطف اإنسان ومشاعره وتحتوي كيانه كله

 ュالطبيعةعد ュوالطبيعة  .من قابليته على اابتكار ويحد ،قد يعرض المبدع إلى تقليل قدرته على التجديد استلها
اللون والحركة، والصخゆ والهدوء، وكل  ؛دائمة العطاء، فهي تعطي المبدع الكثير مما فيها من بدائع اأشياء

れأو مظهر محدد ا تخرج عنه، فمنذ أن وجد اإنسان وهو يحاول تقليد لفليس . المتناقضا れلطبيعة شكل ثاب
وتفسير ظواهرها تفسيراれ تتفق مع ذوقه وأهدافه، واتجاهاته وفلسفته في الحياة، وهو يتأملها  ،الطبيعة

واستلهاュ  .بتفاعل وتناغュ  وتجاذゆ ،ويحاورها ويناجيها ويتعامل معها كرفيق وصديق، يعطيها مرة وتعطيه مرة
أخرى تعتمد على تفكيポ أجزائها إلى المبدع للطبيعة يقتضي إعادة تشكيلها من حالتها القائمة المعتادة إلى حالة 

 .ثュ إعادة تجميعها من جديد على شكل رموز مستمدة من الطبيعة نفسها ،قطع مختلفة

فنانا  ュكان أديبا أأعشق الطبيعة، سمة من سماれ اإبداع، وليس ثمة مبدع، سواء  ل  ـقـن  ـحゆ الطبيعة، أو ل  
ولقد وجد الكثيرون من . ف مستوياれ هذه الصلة وقوتهاعالما فيزيائيا، إا وله صلة بالطبيعة مع اختا ュأ

 .وارتموا في أحضانها مستلهمين مظاهرها في أعمالهュ اإبداعية ،العباقرة والمبدعين ماذا لهュ في الطبيعة

======================== 

                                      ، دار الفكر العربي، القاهرة           "اإبداع والعبقرية: " عادل األوسي -د: المرجع
  (.بتصرف)  ヱヰ1-ヱヰ1-ヱヰ1:الصفحاヲヰヰ2، れطبعة 
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 ヲ/2 :الصفحة

 الدورة العادية –السنة أول゜  – اللغة العربية :امادة

             

 :اقرأ النص، ثュ أجゆ عن اأسئلة اآتية 

 (نقط  01) درس النصوص : المجال الرئيس اأول

 ن ヱ.... .............................عاقته بمضمون السطرين اأولين من الفボرة الثゅلثة من النص احظ العنوان وبين -0

ヲ - النص ゅヰلجゅس التي يعゅضية اأسボحدد ال............  ..................................................................ヱ ن 
ン-  عمل فني؟ ヵمة جدا في عملية التكوين اأولي أヰالطبيعة  م ゆتゅذا  اعتبر الكゅلم ..................................ヱ ن 
ヴ- نゅان داليボل : يتوزع النص حボل  اإبداعحボاجرد بعض اأ. الطبيعةوح ،ゅمヰل منボكل ح ヴالدالة عل れراゅظ والعبゅلف

 ن  ヲ:............................................................................ ثュ حدد العاقة بينヰمゅ،  مستعينゅ بゅلجدول اآتي
 بين الحقلين العاقة الطبيعة على األفاظ والعباراれ الدالة   األفاظ  والعباراれ الدالة على اإبداع    

   

ヵ- ゆتゅإا وله... ليس ثمة مبدع : " حلل قول الك ゅヰهذه الصلة وقوت れゅلطبيعة مع اختاف مستويゅصلة ب   ........ "ヱ ن 
ヶ-  النص ヴعل ヴالتقريري المباشريطغ ゆـ، مثاأسلوゆهذا اأسلو ゆتゅتوظيف الك ゆسب ゅموضح ،ゆسゅين ゅبم ポل لذل.. .ヱ ن     
Α- إل れتوصل ゅم ゆفي رك れゅبゅالشخصي في خاصة مركزةيه من إج ポموضوع النص، مع إبداء رأي................ン  ن 

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

ヱ - محددا الوزن ين فيمختلفاثنين  ينمصدر من النص استخرج ،ゅمヰيوفعل وزنيヰووزنم ،ゅيفعل يヰم،ゅ ュゅمع الشكل الت ،
 ن ヲ .... .......................................................................................: .اآتي ذلポ بゅلجدول مستعينゅ في

 وزنه الفعل وزنه المصدر
ヱ –  ................................. 

ヲ - .................................. 

..................................... ... 

........................................ 

 ......................................... 

......................................... 

 .......................................... 

.......................................... 

 

ヲ-  ヴبجملتين مفيدتين، تتضمن اأول れطبايゆإيجا ベنية  ،اゅعن فعل اأمر بصيغةأمرا والث ゆمصدر نائ  ............ヲ ن 

 

 (نقط  ヶ) درس التعبير واإنشاء : المجال الرئيس الثالث

وأنه ا يستطيع التعبير عن  ،نボل الفنゅن الطبيعة إلヴ لوحته كمゅ هي، فذلポ يعني أنه لュ يضف جديدا فإذا» : جاء في النص
 ".ه، وأن إبداعه ا يتجゅوز مرحلة التボليد التي ا حيوية فيゅヰمواقف أو فلسفة خゅصة ب

  .توسع في تحليل هذه  الفكرة، مستثمرا في ذلポ ما استفدته من تقنياれ مهارة توسيع فكرة                            
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 :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 


