
 

 

                  

  
 

 
 
 

 

 2 لامــــامع    SRA1 ادٗ  اللغ٘ العـــــزبٔ٘ــــــم ـْرٓاـــــاأّى مً صلم البلالالضي٘ 

ااقتصاد والتدبر ـ الفهون التطبيقية ـ  العلوم والتكهولوجيات: العلوم التجريبية ـ العلوم الرياضية ـ علوم  امضلم أّ الغعب)ٗ(
 مسلكا العلوم والتكهولوجيات  الكهربائية والعلوم والتكهولوجيات  اميكانيكية

 2 مدٗ اإجاس 
 

 داا اإجوهر  :اليص ـ 

粥بڤڬ ا祈دب الت茅 ي معظږ止 ٚداػ ڣمفاهيږ شائعغ اسؾعماڋ ؾعلڄ 萱بٖاع ڣاخت祈اع ڣالخلڄ مف
ٚداػ معاڙي ڣ ؼحمل ڣ  .باإبٖاع دااػ علګ ڣجڤد 翫 ي╋ جٖڭٖ أڣ حل جٖڭٖ 粥شډلغ أڣ خلڄ أشيا╋ ه٘ه ا粥ف

 أڣ عاماػ جٖڭٖع لږ ؼڈڜ مڤجڤدع مڜ قبلب
ٚ ا粥عڤڋ 止ي ؼحٖ ڣا戟ح للطبيعغ القاسيغ التي ڇاڗ  إڗ 萱ڙساڗ مښ٘ القٖڭږ ماٙس 萱بٖاع حيښما ابؾڈ

ٚق عٖڭٖع لي  ب فالطبيعغ ؼؾحٖڥ 萱ڮعيش فيها ٚها ڣگجعل منها مطيغ لؾحقيڄ ڙساڗ ڣهڤ ڮسؾجيظ لها بط قه
ٙؼاد الف٫ا╋ببب ٚا╋، بل ڣا فهڤ لږ ڮسؾڈڜ أمام ما ڭڤاجهڢ مڜ  حاجاؼڢب فقٖ شڄ الجبل، ڣاسؾصلح ال劇ح

ٚگغ جمعا╋ ،صعڤباػ ڣليس أدڋ علګ قٖم  بفاخت祈ع ڣأبٖع مڜ أجل حياع أف٫ل ڣمڜ أجل حياع البش
ٚسڤ مڜ 萱بٖاع  بؼلڊ ال ٚ العصٙڤ ٚاماػ التي ڇاڗ ڮشيٖها 萱ڙساڗ علګ م  م ڣا粥عابٖ ڣالقصٙڤ ڣ茅ه

ٚگغ، فهښاڅ 萱بٖاعؽشمل معظږ  ،إڗ مجااػ 萱بٖاع عٖڭٖع الفني ڣالجمالي  جڤاژظ الحياع البش
ٚأع مبٖعغ عښٖما ؼقڤم بطهي الطعام ال٘ڬ صښعؾڢ مڜ أشؾاػ مخؾلفغ، ڣصاڙع  粥يببب فا死خا茅ڣاجؾماعي ڣ

 ٙ ٛهاٙ العطڤ 茅 ٙڣائح ٚ مڜ أشؾاػ مخؾلفغ مڜ  ڇلهږ مبٖعڤڗ  ،ڣصاڙع الحلي ڣالحلڤڥ  ،ال٘ڬ ڭصښع العط
 إٗا ما جا[ڣا بڛؾاجاػ جٖڭٖع ڣغي祈 مسبڤقغب

ٙا╋ الباحثيڗ 止ي ؼفسي祈 الښؾاج 萱بٖاعي،  ٚڥ أڗ ا粥ڤهبغ ڣال٘ڇا╋ هما بمثابغ فلقٖ اخؾلفـ ′ بع٫هږ ڭ
ٚد مؾطلظ سابڄ لحٖڣف 萱بٖاع 止ي ا粥سؾقبل عښٖ ٚڣف ا粥ښاسبغ، ڣ إٗا م ،الف ٚػ لڢ الظ ا粥ڤهبغ هي ا ؼڤاف

أشډاڋ ا粥ڤهبغ التي ؼ٫ږ  شڈا مڜ萱بٖاع  فيعؾب祈  ،ا粥ادع الخام بالڛسبغ لإبٖاعب أما البع٬ 栢خٚ
ٙاػ الګ 萱 لإباإ٪افغ  ٙاػ اژفعاليغ،  غليقعبٖاع القٖ ٙ ) ال٘ڇا╋ ( ڣالقٖ ٙاػ أڗ ؼ]ؽي بثما ڣبإمډاڗ ه٘ه القٖ

ٚػ لها البيئغ ا粥ښاسبغ ڣ إژؾاجي ڣاؼجاهاػ  عاليغ مثل الٖافعيغالشخصيغ الخصائ٨ الغ مؾمي季ع إٗا ؼڤاف
 萱ڭجابيغ ڣاهؾماماػ الشخصيغب

ٙاػ ڣاسؾعٖاداػ  ٚد بالقڤعڭمؾلڈها ڣهڈ٘ا فإڗ 萱بٖاع قٖ ڣإٗا ما أؼيح لها أڗ ؼؾفاعل مع ، الف
ٚج مڜ القڤع إلګ الفعل ،ا粥شاهٖاػ ڣالخب祈اػ ٚد إلګ ؼحقيقڢ  ڣ萱بٖاع، فإنها ؼخ ڙشا٭ مقصڤد ڮسعګ الف

 ڣقٖ ڭډڤڗ اسؾجابغ لحاجغ أڣ لؾحٖ ڭڤاجهڢ الشخ٨ ا粥بٖعب ،粥ا فيڢ مڜ فائٖع للمجؾمع

 .وما بعدها ـ  بتصرف 16ـ ص  2226ـ الطبعة اأولى  د. سعيد عبد العسيس " المدخل إلى اإبداع" دار الثقافة للنشر والتوزيع  ـ اأردن 
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 الصفحة امْضْع ـ 2013 ـ  ٔ٘الدّرٗ ااصتدراك - تخاٌ اجَْٖ امْحد للبلالْرٓااام

 SRA1 2 اللغ٘ العـــــزبٔ٘ مـــادٗ اأّى مً صلم البلالــــــــــْرٓاالضي٘ 

 امضلم أّ الغعب)ٗ(
   ـ العلوم التجريبية ـ العلوم الرياضية ـ علوم ااقتصاد والتدبر ـ الفهون التطبيقية

   .: مسلكا العلوم والتكهولوجيات  الكهربائية و اميكانيكيةالعلوم والتكهولوجيات
2 

 : اأصــٝل٘
 ـ اقزأ اليص قزاٛٗ متأىٔ٘ ثه أجش اأىغط٘ اآتٔ٘ :

 

 .نقط ( عشر )  درظ اليصــــْص :أّا ـ

 

ٚٛ عاقؾڢڣ الښ٨  ؼ]مل عښڤاڗـ  1  (. نقطة واحدة ) ................................................................................ ڢبمڤ٪ڤع أب

ٚئيحٖد الق٫يغ   ـ 2 ٚحسال  (. نقطة واحدة ) ...................................................................................ها الښ٨غ التي ڭط

ٚح قڤڋ الډاؼظ:ـ  3 ٚد إلګ ؼحقيقڢ 粥ا فيڢ مڜ فائٖعڣ萱بٖاع ڙشا٭ مقصڤد ڮسعګ ا " اش  لف
 (. نقطة واحدة ) ......................."بڣقٖ ڭډڤڗ اسؾجابغ لحاجغ أڣ لؾحٖ ڭڤاجهڢ الشخ٨ ا粥بٖع ،للمجؾمع 

ٚج مڜ الښ٨  ـ4  ٙبعغ أاسؾخ ٙ أڣ لفاظ أ  جؾماعي حقل ا الدالغ علګ ڇل مڜ اػ عبا
 (. نقطة واحدة ).................................................................................................ب ڣصښفها 止ي جٖڣڋ  الښف岩 يحقل الڣ 

ٙدع حٖد   ـ 5 ٚع 止 茅ي مفاهيږ 萱بٖاع الڤا  (.نقطة ونصف ) .............غ بينهاـعاقالا مڤ戟حمڜ الښ٨  خي祈عالفق

ٚٛ   ـ 6 ٚگقغأب  (. قطة ونصف)ن..................... ڢالښ٨ ڣع٩ٚ م٫مڤژا粥عؾمٖع 止ي بښا╋  ڣالڤسائل الؾعبي祈ڭغ  الط

ٚع ؼښاقش فيهـ  7 ٚڣحغ 止ي الښ٨ مبٖڭااچؾظ فق  (. قطن ثاث) ...................................... فيها ٙأڭڊ ا الق٫يغ ا粥ط

 
 نقط (. أربع )  ـــ٘اللغ علـْو  :ثاىٔا  ـ 

 

ٚع  ـ 1  ا粥ڛسڤب إليڢ ڣالؾغيي祈  ڗ مڛسڤبيڗ ڣبيڗاسميمڜ الښ٨  الثالثغحٖد مڜ خاڋ الفق
 (.انتقطن)  .............................................................................................................................................................  ال٘ڬ لحقڢ

ٚعمصؼ٫مڜ 茅ڣلګ ؾيڗ مفيٖؼيڗ جملأڙ贋 ئ ـ  2 ٙ م ٙ هي]عڣؼ٫مڜ الثاژيغ  ٖ  (.انتقطن) .......................... مصٖ
 

 نقط (. ست )  التعبر ّاإىغاٛ: اثالج ـ 

ٚگغ،  إڗ مجااػ 萱بٖاع عٖڭٖع، " ٖاع الفني فهښاڅ 萱بؽشمل معظږ جڤاژظ الحياع البش
 ب"ببب ڣ茅خا死يڣالجمالي ڣاجؾماعي 

ٚع  ٚ  ؼڤسع 止ي ؼحليل ه٘ه الفڈ ٙع  امسؿثم  ب" توسيع فكرة"  مڈؿسباؼڊ 止ي مها
 

 انتهــــــى
 



 
 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 2 املــــــــامع SRA1 اللغ٘ العـــــزبٔ٘ ادٗـــــم مً صلم البلالـْرٓاّى اأالضي٘

 ـ العلْو التجزٓبٔ٘ ـ العلْو الزٓاضٔ٘ ـ علْو ااقتصاد ّالتدبر العلْو ّالتليْلْجٔات امضلم أّ الغعب)ٗ(
 2 مــدٗ اإجاس الفيٌْ التطبٔقٔ٘ 

 
 

 صله عياصز اإجاب٘

 التيقٔط 

 .نقط ( عشر )  درظ اليصــــْص :أّا ـ
 

 

(. واحدة  نقطة) .ٌ ( 1) بداع اليص ْٓضح ّٓفضز جٍْز اإ .مْضْعُ  ٍٕ عاق٘ تزابط .... اق٘ عيْاٌ اليص عـ   1  

(واحدة  نقطة) .ٌ ( 1)   ىغأتُ ّدااتُ ّعزّط حدّثُ :اإبداعاليص قطٔ٘ ٓطزح ـ   2  

(. واحدة  نقطة) . ٌ ( 1) خطاٛ ل٘ بْضْح ّبأصلْب صلٔه خال مً اأقبل كل عزح ٓعلط مطنٌْ القْٓـ  3  

 دال٘ علٙ كل حقل مجل :أّ عبارات  تقبل أربع٘ ألفاظ ـ  4       
 .( 0,00)احقل اليفضٕالدال٘ علٙ أّ العبارات األفاظ  .( 0,00)ااجتناعٕقل احالدال٘ علٙ أّ العبارات ألفاظ ا

بغزٓ٘ ـ احٔاٗ البغزٓ٘ ـ ااجتناعٕ ـ امزأٗ ـ صاىع  ـ ال

 ....اجتنع  ـ البٔٝ٘ ـ العطْر ـ  صاىع احلٕ ّاحلْٚ 

العقلٔ٘ ـ القدرات ااىفعالٔ٘ ـ اخصاٜص الغدصٔ٘ ـ امٍْب٘ ـ الذكاٛ ـ القدرات 

 ... ت ـ ااٍتنامات الغدصٔ٘ ـ القدرات ـ اصتعدادا اإجابٔ٘الدافعٔ٘ ـ ااجاٍات 
 

(. واحدة  نقطة)  

 

: ـ قدرات ّاصتعدادات بالقْٗ أّ بالفعل ـ ىغاط مقصْد حققُ الفزد لفاٜدٗ اجتنع ـ ااصتجاب٘  إبداع ي الفقزٗ اأخرٗ مً اليصمفأٍه اـ   5       
 . ٌ ( 1) ......حاج٘ أّ لتخد ..

 ....( 0500)   لإبداعالعاق٘ بٔيَا أىَا تتلامل  لتخدٓد  مفَْو  عامل ـ 

(. نقطة ونصف )  

 ( 0500) ....بياٛ ميطقٕ متدرج ـ ّاضح ملٌْ مً مقدم٘ ّعزض ّخام٘ تصنٔه ميَجٕ: ٗ ي بياٛ اليص ّعزض أفلارِالطزٓق٘ امعتندـ  6
أصالٔب خرٓ٘ تقزٓزٓ٘ ّاصتعنال رّابط ميطقٔ٘ : العطف ـ تْظٔف ااصتيتاج ـ ّالتنجٔل ـ ّالتعلٔل : احجاج ّااصتدال الْصاٜل التعبرٓ٘ ـ 

 . ٌ ( 1)  الغزط ـ التْكٔد 

( نقطة ونصف )  

 

( ثاث نقط ) .ّٓبدٖ رأُٓ فَٔا  اإبداع ـ مً اميتعز أٌ ٓياقػ امرعح قطٔ٘ 7   

 نقط (. أربع)   ـــ٘اللغ علـْو  ثاىٔا:ـ 
 .للتغٔر   0520 ـ    للنيضْب إلُٔ 0520ـ   للنجال  0500   ـ ٓقبل مجااٌ مً بن اأمجل٘ اآتٔ٘ :

 
 التغٔر اميضْب إلُٔ اميضْب

 إحاق ٓاٛ اليضب٘ مغددٗ ّكضز ما قبلَا البغز ـ الفً ـ اجنال ـ ااجتناع ـ اأخاق البغزٓ٘ ـ الفي ـ اجنالٕ ـ ااجتناعٕ ـ اأخاقٕ.
 

 

( نقطتان)  

( نقطتان) . للل مل٘ ( ّاحدٗ ) ىقط٘ٓغرط ي كل مل٘ أٌ تلٌْ مً اإىتاج الغدصٕ للنرعح ، صلٔن٘ الركٔب ، ّاضخ٘ امعيٙ  ـ  2  

 نقط (. ست)  التعبر ّاإىغاٛ  :ثالجاـ 
 ـ ٓزاعٙ ي التقْٓه ما ٓأتٕ :       

 )نقطتان (.ـ االتشاو بامطلْب                         

 )نقطتان (. ـ تْظٔف  ملتضبات امَارٗ                       
 )نقطتان (. ـ  صام٘ اللغ٘ ّاصتعنال عامات الرقٔه                       

 
 اىتَــــــٙ

 

 

 

عياصز اإجاب٘ 
 ّصله التيقٔط

 الصفخ٘
1 

1 

 

 ـ    2013ـ 

 
 2102زةوليو تددراية  الدورة اا

 


