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 المヱضヱع
 

 :النص 
るهي الحداث るكケゅشヨال るヨهゅسヨالヱ في メヲالتح ゲيらムال ヵグال ロدヰتش るنيゅاإنس ュヲالي.  ヱدボل れゲم るنيゅاإنس りبعد れاヲتح ンゲらك : 

ュゅجا قيヨلれゅعヨت るيゲشらال ゅヰلゅムبأش るدائيらال ケヲヰドヱ ، れاケゅツالح るنيゅا ، اإنسゲأخيヱ チヲヰن りケゅツم حヤالع ゅجيヲلヲレムالتヱ 
ゅهケゅانتشヱ ベヲف ゅレらكヲضي كケمن  .اأヱ ラيعي أらトت الラヲム ポゅレه れاヲتح ンゲらك ンゲيخ في أخケゅت るيゲشらن أنه إا ، الムヨي 

 ، اأخンゲ تヱ ヲヤاحدり هログ الヨحれゅト تأتي أラ الボトレヨي من كヱ ラゅإクا  .إليゅヰ أشゲنゅ التي اأسゅسيる الヨحれゅト تヨツيゅヰレ في
ラヲムفت ヴلヱيدا اأヰヨت るنيゅんヤل ، るنيゅんالヱ るんلゅんヤيدا لヰヨت ، ヲهヱ ゅفعا تم  م ヴヤع チケاقع أヲفإ  ، الラ ログاحل  هゲヨال ヱأ  れゅトحヨال

 بعض نجد كゅヨ ، اليュヲ عゅلゅレヨ هゅمش عヴヤ تعيش الらدائيる تヨعれゅلヨجا بعض نجد コلゅレ مゅ إنゅレ بحيث الحゅاれ بعض في تداخヤت
れاケゅツالح るボبゅالس りケゅツح ヴヤع ゲダالحديث الع ヴتسع ラي أボらت ヴヤع るيケاゲヨاست ゅهキヲجヱ ゅهケヱキヱ. 

ヱるحداثヤل ロヲجヱ りキقد ، متعد グل تأخムش メゅツレيق الボلتح ケゲي التحレヅヲال メاボااستヱ ، قدヱ グل تأخムش るيヨレالت ゲらيط عトガالت 
ヵキゅダقد ، ااقتヱ زجヨب ラヲムت ゲصゅレع るفيゅボث るيديヤボمع ت ゲصゅレع るفゅボث ゲダالع ، ヱأ ラヲムت ヴレらال キبإعدا るالتحتي るسيゅاأس ュゅيボل 

 كゅفيク ゅاポ أヱ العゅمل هグا يラヲム أヱ ، ラヱキ ラمゅヌهゲهゅ الゲاهるレ الحりケゅツ أسゆゅら اقتサゅら شムل تأخヱ グقد ، الحديث تヨعلヨجا
ロحدヱ  ュゅヨإتるيヤヨالتحديث ع.  るلحداثゅا ف ゲダتボت ヴヤنب عゅاحد جヱ انب منヲج りゅحي キゲا الفヱجヨعلヨت:  ゅヰإن るيヤヨتتسع ع 

メヱゅレلتت キゅダااقت ュゅヌレالヱ るسゅالسيヱ عيゅヨااجت ロゲبأس ، ゅヨمن فيه ب るاعケコ りケゅتجヱ るعゅレصヱ مムح れゅسسぽمヱ انينヲقヱ  
れゅيعゲتشヱ れゅسسぽمヱ يمヤجيش تعヱ れゅعヨتجヱ るيゲالخ .... بش. 

ヱبكゅتتش りゲالتي التحديث مسي ゅدهヰيش ゅレヨلゅع ュヲمع الي りゲم مسيヤالع ゅجيヲلヲレムالتヱ ، اグヰل ラゅل من كヰالس ネヲقヲأ في الトخ 
 تヨعれゅلヨجا بりケヲヤ إلヴ أれキ التي  ヱゅالتヲレムلヲجي العヤم حゲكる بين من جるヰ  نفベゲ أラ الヰヨم بラゅムヨ من أنه إا، ゅبيヨヰレ الヤガط

るعيゅレダال りケヲトتヨبين الヱ لヨمج れاヲالتي التح れキأ ヴإل ケゅانتش るالحداث ベヲف るقعケ ゅレヨلゅمن ع るヰج ンゲصحيح  .أخ ラأ ログه 
れاヲقف التحヲتت ヴヤع るكゲم حヤجزاته العレمヱ るيキゅヨال るفヱゲعヨسم الゅب ゅجيヲلヲレムأن إا ، الت ゅヰنفس هي ليست るكゲم حヤالع 

ゅجيヲلヲレムالتヱ ، في فاムفي ي ゅレんعن حدي るالحداث ラأ ゐعن نتحد るكゲم حヤالع ゅجيヲلヲレムالتヱ ، ヱ نムヨي メヲボبأ  الラ るتفيد الحداث 
 الحケゅツاれ عゲفت لボدヱ  .العヨヤي التفムيヱケ ゲح إلヴ يラヲム مゅ أقゆゲ إنゅヰ  :عヤيヱ ゅヨヰتعتヨد ヱالتヲレムلヲجي العヨヤي التボدュ من

るボبゅالس ログه りゲهゅヌال れゅجケبد るتヱゅحيث ، متف ラゅاأ بعض كるトيم نشボالヱ るنيゅم اإنسヌتレل يムاني بشボفي ع ベゅأنس 
るعيヲضヲعن بعيدا م るافゲガال ゅنゅبعيدا ، أحيヱ لم عنゅالغيب ع ゅنゅأحي ンゲأخ.  ヱدボل れケヲトت ログه りゲهゅヌال れグガاتヱ اゅムأش 

りキفي متجد ゅレتケゅツح るレاهゲال. 
ヱるحداثヤجه لヱ جيケゅفي يتجسد  خれجزاレヨال るيキゅヨال れاケヲトالتヱ るيヨヤالع るجيヲلヲレムالتヱ ヵحيطفي  أヨني الゅجه ، اإنسヱヱ 

 أヱ الレسق اإク ケゅヅلك إلヴ بحゅجる إنゅヰ ، بグاتゅヰ تュヲボ ا فゅلحداثる  .اإنسゅنيヱ るالボيم ヱالشعケヲ السポヲヤفي  يتجキ ヴヤاخヤي
 الجدليる العاقる تヤك معه تボيم حداثيال اإنسラゅ إلキ ヴائゅヨ بحゅجヱ るهي ، ヱالヨعヵヲレ الヵキゅヨ  الヲجヰين يشヨل الヵグ ااجتゅヨعي
るيケヱゲツالتي ال ヵグفين  تغゲトال. ヱラゅلد ا حداثيال اإنسヲمن ي ュإنه ، العد るجゅبح ゅヨائキ ヴك إلヤت ヅヱゲالش るيキゅヨتجسد التي ال 

るالحداث るجيケゅガال ゅヨك ゅهゅレيヨه ، أسヱي ゅهケヱا بد ュヲボت ラヱبد ラゅعل اإنسゅفعل الفレヨال ゅヰب. 
 

 معゅلュ عヴヤ طريベ تحديث الヘكر العربي: المرجع 
 (بتصرف )  معن زيゅدة. د تأليف 
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 るヤاأسئ: 

 (ラ 01)مكوラ النصوソ : أヱا 
 :الヨاحظــة       

 ラ 1........: .........................................انヤトق من الぽヨشゲاれ التゅليヱ るضع فゲضيる لレヤص   - 0     
               - ュヲالي るنيゅاإنس ロدヰتش ヵグال メヲفي التح るヨهゅسヨالヱ るكケゅشヨهي ال るالحداث. 
               - ロヲجヱ るحداثヤل 
               - ゅヰاتグب ュヲボا ت るالحداث  

 :الفヰـــــم       
 ラ 1.............................................................................حدキ مفュヲヰ الحداثる في الレص  - 2     
 ヲレム..................................1 ラلヲجي حسب الレص؟فيم تشتポゲ الحداثる مع التボدュ العヨヤي ヱالت  - 3     

 :التحヤيـــل       
       ラ 1,1.................يヰيヨن عヴヤ الレص الヨعجم الゲヨتらط بゅلحداثる ، استゲガج مレه ثاゐ عケゅらاキ れالる  عク  ヴヤلك   - 4     

 ラ 1,1....................."....................................الحداثる ا تュヲボ بグاتヱ " ゅヰضح قメヲ الゅムتب  - 5     
 ラ 1.............................................استعヨل الゅムتب أسゆヲヤ التفسيゲ، استدメ عク ヴヤلك بゅヨ يゅレسب من الレص - 6     

 :التركيـب       
     7 -  るحداثヤتب لゅムال ケヲダت メヲأيك حケ ゅヰفي ヵدらت りكزゲم る3...........................................صغ خاص ラ 

 (ラ 4)مكوラ عヤوュ الヤغة : ثانيا 
 ラ 2..............: ... مダدケا ثاثيヱ ゅآخゲ خゅヨسيヱ ، ゅبين فعヤيコヱヱ ゅヨヰنيゅヨヰ  لفりゲボ اأヱلヴ لレヤصاستゲガج من ا - 0     

     2 -  ゲヅ ヵグال ゲضح التغييヱأヱ ، تين اآتيتينヨヤムال ヴانسب إل ゅヨヰيヤأ ع ( りケゅツح– ゲダع)...........................2 ラ 
 (ラ 6)مكوラ التعبير ヱاإنゼاء : ثالثا 

    
      ゅئيゅإنش ゅعヲضヲاكتب م   りケゅヰسته في مケキ ゅفق مヱ يدヤボالتヱ るفيه بين الحداث ラケゅボت ،ゲトأس りゲعش コヱゅا يتج ゅفي م 

 .الケゅボヨنヱ るااستレتゅج       
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 4112 يヱليヱ ااستدراكيる  : دورةـــــال
 السنる اأヱلヴ : وىــالمست

 سゅعتゅن : مدة اإنجاز
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 عنゅصر اإجゅبヱ るسュヤ التنボيط
 

 
 عناصر يستأنس بヰا ヱتقبل كل إجابة مناسبة

 (ラ  01) مكوラ النصوソ : أヱا 
 : الヨاحظة   -أ     

       0 -  るضيゲالف : ネヲضヲم ケヱيد ラゅヰجヱ عي لهゅヨنسق اجت ヴإل ゅヰجتゅحヱ ゅヰتゅيヤتجヱ るيف الحداثゲتع メヲص حレال: 
                ヵヲレمعヱ ヵキゅ1............................................................................................................م ラ 

     ゆ-    ـــمヰالف: 
       2 -   るيヤヨع るالحداثロゲعي بأسゅヨااجت ュゅヌレالヱ るسゅالسيヱ キゅダااقت メヱゅレ1.......................................تتسع لتت ラ      
 :تشتポゲ الحداثる مع التボدュ العヨヤي ヱالتヲレムلヲجي في مゅ يヤي   - 3       

 ラ 1............................................اابتعキゅ عن التفسيゲ الゲガافي ヱالغيらي لヲヌヤاهヱケ– ゲح التفムيゲ العヨヤي              
     ァ-    يــلヤالتح:   

 ラ 1,1................................................:.......العケゅらاれ الدالる عヴヤ هيるレヨ الヨعجم الゲヨتらط بゅلحداثる هي   - 4       
 الメゅツレ لتحボيق التحヱ ケゲااستボاメ الレヅヲي -              
              - ヵキゅダيط ااقتトガالت ゲらع るيヨレالت 
              - るيゲダع るفيゅボث ゲصゅレمع ع るيديヤボت るفيゅボث ゲصゅレمزج ع 

       5 -  ヵヲレمعヱ ヵキゅين مヰجヱ لヨعي يشゅヨنسق اجت ヴإل るجゅبح る1,1................................................الحداث ラ 
       6 - ゲالتفسي ゆヲヤفي  أسレ1....................................................................:............................ص ال ラ 

              -  ( メヱゅレتتسع لتت るيヤヨع ゅヰي ........( ) إنヨヤالع ゲيムح التفヱケ ラヲムي ゅم ヴإل ゆゲأق ゅヰإن) 
 : التركيــب  -د      

       7 -   ネゅレاإق ヴヤع りケدボال りゅاعゲي مع مダガالش ヵأゲن الヨツتت りكزゲم るخاص るغゅ3..............................صي    ラ        
 (ラ  4) مكوラ عヤوュ الヤغة : ثانيا 
       0 -  ヴلヱاأ りゲボسي من الفゅヨخヱ ثاثي ケدダاج مゲガ2..............................................: ................. است ラ 

 (فعل : نヰض ) نチヲヰ ( فعل : ゲヰド) ケヲヰド( فعل : قュゅ ) قيュゅ : مダدケ ثاثي  -              
 (تفعل : تحメヲ ) تحヲاれ ( افتعل : انتشゲ )  انتشケゅ: مダدケ خゅヨسي  -              
       2 -    るらسレ2.....................................................................................................................:ال ラ 

             -  りケゅツح :  ヵケゅツح (りキء مشدゅي りキゅيコヱ ء التأنيثゅف تグح) 
             -  ゲダع : ヵゲダع ( りキء مشدゅي りキゅيコ) 

 ( ラ  6) مكوラ التعبير ヱاإنゼاء  :ثالثا 
 :يゲاعي الダヨحح في تヲボيم إنجコゅ الヨتゲشح مゅ يヤي        
      - るدفヰستヨال りケゅヰヨال れゅيレボه من تレムヨت ンج "  مدゅتレااستヱ るنケゅボヨال"  ( ゲالتفسي–  れゅجه –تحديد العاقヱصد أケ 

 (ااستレتゅج  –تドヲيف الゅボヨييس الヨムيヱ るالムيفيる  –التشゅبه ヱااختاف         
      - ゲيらالتعヱ るغヤال るسام 

 


