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 :امعامل

ـــــــــــ．ع  امـــــــــــــــــــــ．ضــــــــــــ

>>>< 
 أكاديمية الجه．ية للتربية والتك．ين

 لجهة الدار البيضاء الكبر・ 

 

 :امادة اللغة العよبية

 أنواع الفنون
عند البゅحثين، غير أن ヱنヱعيته، بゅختاف ヱجれゅヰ النظر إليه  مضمヱنهيختヤف تعريف الفن من حيث 

ヵ يستヰدف خヤق لذاآراء، مヰمゅ اختヤفれ حヱل هذا المヱضヱع، تظل متفقる عヴヤ أن الفن هヱ اإبداع اإنسゅني ا
 るاسطヱب ポذلヱ ،لゅاالجمヱ るヤسيヱ نゅاإنس ゅالتي يتخذه ベالطرヱ ئلゅسヱدة لゅز مゅلعمإنج ヵفني تعبيرヱ فعن  .جميل

 ؟ أنヱاعهمゅ مضمヱن التعبير الفني ヱمゅ : أヵ شيء يعبر الفن، ヱبأヵ شيء؟ ، بمعنヴ آخر

ذاتيる كヱنれ شخصيته بفضل  تجゅرゆإن الفنゅن، قبل كل شيء، إنسゅن ذヱ شخصيる متميزة، إنسゅن اختزن 
الفني، فإنمゅ يفعل ذلポ لヤتعبير عن نفسه، ヱعمゅ يخゅلجゅヰ من  ヱهヱ عندمゅ يヤجأ إلヴ التعبير. مجتمعالる ヱبيئالتفゅعل مع ال

فكل مゅ تثيره المشゅهد ヱاأحداث في نفس  .، من فرح ヱحزن ヱسゅヰد ヱانتظゅرألヱان المعゅنゅة ヱالخヱاطر ヱالمشゅعر
مヱاقفه الحيゅتيヱ ،るفي لحظる من لحظヱ れゅجヱده  في مヱقف من ヱجدانهبه  يتأثرヱآراء، ヱكل مゅ  أحゅسيسالفنゅن من 

ヱهذا يعني أن الفن . كل ذلヱ ،ポمゅ يتفرع عنه، هヱ مゅدة التعبير الفني. د اجتمゅعي يتمتع بقヱى اإحسゅس ヱالفكركفر
るمゅالع るعيゅااجتم れالذاヱ اآخرين れاヱبين ذヱ ゅヰعل بينゅتف るヤحصي るيゅヰن التي هي في النゅالفن れفيض من ذا ュفنع ،

ヱيق ゅمュ نゅنقل به الفن ゅヰالتعبير عنヱ سيس اآخرينゅأح.  

الذاれ في مヱاقفゅヰ الخゅصる من الطبيعる  مشゅعرالجميل عن هヱ التعبير  إذا لفنأن ا - اأدباء –ヱنぼكد نحن 
التجأ الفنゅن  المعرヱفる، فمتヱヴالヤفظ ヱالحركヱ るالشكل ヱالنغュ، أヵ بأنヱاع الفنヱن الجميるヤ  اللونヱالمجتمع، بヱسゅئل 

 ュゅاتخذ اأنغ ヴمتヱ ،ゅن فنه أدبゅره كゅأفكヱ سيسهゅتعبير عن أحヤل るغヤال ヴدةإلゅم  ヴإل ヴحين يسعヱ ،ヴسيقヱن مゅله، ك
ヱ مゅ يشبヰه من الفنヱن التشكيヤيる أمヱ ،ゅإذا كゅنれ مゅدته اأشكゅل، كゅن نحتゅ سغゅيته بمゅدة األヱان ヱالخطヱط، كゅن ر

るالزخرفヱ النقشヱ رةゅلعمゅعند. ك ゅأمゅن الفن رقصヱلي حينئذ يكゅدف الجمヰال ヴإل るヤسيヱ れゅن الحركヱتك ゅم . ヴヤعヱ
تحددهゅ حヱاس اإنسゅن، ヱخゅصる  التعبير التيبゅختاف مゅدة  رئيسる، تختヤف أنヱاع るخمسكゅنれ الفنヱن الجميるヤ  هذا

   .حゅستي السمع ヱالبصر

 (بتصرف )  ومゅ بعدهる :43 ゅالصفح - ، بيروヱ107れالفن واأدゆ، المكتゆ التجゅري للطبゅعる والنشر، طبعる : ميشゅل عゅصي. د

るاآتي るعن اأسئل ゆأج ュاقرأ النص ثポتحرير るورق ヴعل ،: 

 (نقط  8)  القراءة: اأول المجゅل الرئيس

 ن ヱ.................................. ........................................................... ماحظる النص

 :مجゅل الذヵ ينتمي إليه النص من بين  المجゅاれ اآتيるعين ال  - 1

  .المجゅل الفني الثقゅفي – ااقتصゅدヵ المجゅل ااجتمゅعي –المجゅل السكゅني                            
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 اللغة العربية: امادة

ヲ –  تال الفقرةحددヰنヱبق مضمゅي يتطゅ ان النصヱمع عن:  ヴلヱالفقرة اأ–   るنيゅالفقرة الث- るلثゅالفقرة الث.   

ュヰالف:  .............................................................................................. ...............ヲ ن  

ヱ – فظتين اآتヤلمرادف الゅفي النصاشرح ب ゅمヰقيゅسي ゆأنواع - مضمون -: يتين حس  

ヲ – ゅيتفق م ヵله جل  الذヱحثينحゅفن؟  البヤل ュヰفي تعريف 

 ن ン............................................ ................................................................ :التحليل

ヱ- بيヱ في النص るنيゅق من الفقرة الثヤعن المجتمع في اآن نفسهانطヱ ن أن يعبر عن ذاتهゅفنヤن كيف يمكن ل. 

ヲ-  عيناستخرج من النصヱاع  من نヱحدد أنヱ ،نヱسالفنヱمヰتيヤيるالتعبيري ゅل اآتيヱلجدゅب ポفي ذل ゅمستعين ،: 

 الوسيلる  التعبيريる الفن
  أ

  

ン – متمي るشخصي ポヤن يمتゅل بأن الفنヱقヤل ゆتゅالك ゅالتي اعتمده るالحج  ゅزة؟م 

ゆالتركي: .................................................................... .......................................ヲ ن 

 . إن الفن هヱ التعبير الجميل عن  مشゅعر الذاれ قヱل الكゅتゆاكتゆ فقرة تبدヵ فيゅヰ رأيポ الشخصي في  -

 (نقط  6) الدرس اللغوي : المجゅل الرئيس الثゅني

ヱ – ゅヰاأربع التي تحت れゅمヤتحري انقل الك るرقヱ ヴرسطر في النص إل،ポ ゅمゅشكا ت ゅヰヤاشكヱ : ゆرゅنقل –تج – 
 . خمسる – مشゅعر

ヲ –  رة تتضمن استخرج من النصゅمدحعب ゆعين أسلوヱ ،لمدحゅالمخصوص ب ゅヰفي. 

ン – من ا ゅعヱتتضمن ممن るヤبجم れايるالعجمヱ るميヤالع ゆلصرف بسب . 

ヴ – لヱلجدゅب ゅمستعين ،るاآتي るヤعه في الجمヱبين نヱ دىゅالمنヱ عين أداة النداء ポتحرير るرقヱ ヴه إلヤبعد نق: 

るدى أداة  النداء الجملゅنوعه المن 

るملحن اأغني ゅي れلقد أبدع    

ヵ - ゆأعر،ベゅالسي ゆمتين الم ، حسヤرزةكالكゅف بヱبتين في النص بحرヱاللون – باء اأ :ت . 

 (نقط  6) التعبير واإنشゅء : المجゅل  الرئيس الثゅلث

حヱل مゅ جゅء في النص، مستثمرا مゅ اكتسبته في مゅヰرة ( حكュ قيمる )  حكمゅ نقديゅ اكتゆ مヱضヱعゅ تصパヱ فيه
 .إصدار الحكュ والنقد
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 :امعامل

êإجابة وسل よالتنقيط عناص  

>>>< 
 أكاديمية الجه．ية للتربية والتك．ين

 لجهة الدار البيضاء الكبر・ 

 

 :امادة اللغة العよبية

 دليل التصحيح

 تشكل العنゅصر المقترحる في هذا الدليل إطゅرا عゅمゅ يسترشد به السゅدة اأسゅتذة في تصحيح إنجゅزاれ المترشحين

 (نقط  8) القراءة : المجゅل الرئيس اأول

 ( ن ヱ ) ماحظる النص

ヱ -  ينتمي إليه النص ヵل الذゅفي: المجゅل الفني الثقゅالمج......................................... ( .ヰ5,ヰ  ن) 
ヲ – تال الفقرةヰنヱبق مضمゅي يتطゅ ان النصヱمع عن :るلثゅ(اأخيرة )  الفقرة الث. ( ..................ヰ5,ヰ  ن) 

ュヰالف:  (ヲ ن ) 

ヱ – لمرادفゅن :الشرح بヱاع   - محتوى= مضمヱف= أنゅأصن ............................................ (ヱ  ن) 

ヲ – ال ベゅلاتفゅق الجمヤخ ヴدف إلヰني يゅإبداع إنس ヱأن الفن ه ヴヤحثين عゅب................................. (ヱ  ن) 

 ( ن ン ) :التحليل

ヱ- عن المجتمع في اآن نفسهヱ ن عن ذاتهゅتعبير الفن るن كيفيゅبي ヴヤقدرة المترشح ع ヴヤع るالدال れゅبゅتقبل اإج 
................................................................................................................... (ヱ  ن) 

ヲ- من النص،لمترشح يستخرج ا るلثゅاردة في الفقرة الثヱن الヱاع الفنヱعين من أنヱن ヱسمع تحديد ال るالتعبيري るヤي
るالمائم  (تينヤسيヱヤل  るنصف نقطヱ عينヱنヤل るيمنح نصف نقط )........................................... (ヱ  ن) 

ン –  التي تبرز れゅبゅتقبل اإج ポذلヱ  ،متميزة るشخصي ポヤن يمتゅل بأن الفنヱقヤل ゆتゅالك ゅالتي اعتمده るالحج
 (ن  ヱ) . ..............................................................انطاقゅ  ممヱ ゅرد في الفقرة الثゅنيる من  النص

ゆالتركي :( ヲ ن ) 

- ゆتゅل الكヱإبداء رأيه في ق ヴヤز المترشح مدى قدرته عゅإنج ュيヱفي تق ヴيراع ( .............................ヲ  ن ) 

 (نقط  6) الدرس اللغوي : المجゅل الرئيس الثゅني

ヱ – ゅشكا صحيح  るلヱمشك るمヤلكل ك るيمنح ربع نقط......................................................  (ヱ  ن) 
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 عناصر إجابة وسلê التنقيط اللغة العربية : امادة

 

ヲ –  ゆسيس اآخرين: مدحالأسلوゅن نقل أحゅبه الفن ュヱيق ゅم ュ( ن 5,0........................................ ) نع 

 ( ن 5,0.......................................................... )  ......نقُل اأحゅسيس: المخصوص بゅلمدح -    

ン – من ال ゅعヱممن るتقبل الجمل المتضمنるالعجمヱ るميヤالع ゆ( ن 5,0............................. ) .. صرف بسب 

ヴ – دى  تعيينゅالمنヱ نأداة النداءゅبيヱ عهヱ(ن  5,0............................................................. )  :ن 

るدى أداة  النداء الجملゅنوعه المن 

るملحن اأغني ゅي れلقد أبدع ゅف ملحن يゅمض 

0 - ゆاإعرا : 

، ヱعامる نصبه الفتحる الظゅهرة  عヴヤ "أخص " مفعヱل به منصゆヱ لفعل محذヱف ヱجヱبゅ تقديره :  اأدباء -
 (  ن 5,0....... ).............................................................................................آخره

 ( ن 5,0)......................... مضゅف إليه مجرヱر ヱعامる جره الكسرة الظゅهرة عヴヤ آخره:   اللون -

 (نقط  6) التعبير واإنشゅء : المجゅل  الرئيس الثゅلث

 :يراعヴ في تقヱيュ إنجゅز المترشح مゅ يأتي  

 ( ن ヴ) .كュ قيمるمكتسبゅته في مゅヰرة إصدار حـ قدرته عヴヤ صيゅغる حكュ نقدヵ حヱل مゅ جゅء في النص، بゅستثمゅر 

ュالترقي れゅاحترامه عامヱ ،ءゅمن اأخط るليゅخヱ るيمヤس るغヤـ تعبيره ب.....................................(.... ヲ ن ) 

 


