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 (ラ  14) الソヲダレ : أヱا

  ゲعـゅゼجي : الゅاهيم نゲبま (1181- 1893  .)انيギجヲال ロゅイاات ロゲشع ヴヤب عヤغ ヵゲダم ゲعゅش . ゲらيعت
ヲヤلヲأب るسケギاء مゲمن شع .るبيキأ メゅヨأعヱ るيゲين شعヱاヱキ りギف عヤخ. 

  るيヲلغ ゥヱゲاء:شギيらاء: الゲحダء - الゅツأن:ァ .ヲـツْ∠ن . ゥゲイال ゅツمه : نケヱ نムء  -سゅحヱケ : るاسعヱ
りギتヨمヱ- ينらال :ベاゲالف- ゅらダيح : الケ ائبヱグال: الツゲائギالغ るفキاゲهي مヱ ゲئゅف. 

 

 

1-          ゅهケキゅغـــヱ ゅレلـيゅيـ ــفــゅ الــゲبــيــع⊥ لـ∠ ـゲ∠                 ج∠  ヱا مـــــــــــــゅء⊥  ـٌلالチヱゲ⊥ ا ヱ ドأْقـفـ∠

ــギْ أンキヱْ بي∠  -2 ا الـــヌَــ             الــギاء⊥             يゅ شゅفي∠ الــギاء قـ∠ ∠グـ ــゅ لـ⌒ ــإ⌒ الـأم∠ ∠ヨتــــــقـゅاء⊥ ـَــــヱケْま ⌒メ 

ــــــキゲاء⊥                        مりゲトヨ   غـيـゲ⊥  شــتـゅء   عــレـヵギ سـヨـゅء⊥  -3 らــれゅ⌒ الレَــْفـس⌒ ج∠ ـレـ∠  سキヲاء⊥ في ج∠

 ـي خــゲســـゅء⊥ ヱلـيـس تـガــド ネギـــレـي ヱهْ                        آヱنـــــــる   هــヲجــゅء⊥  آヱنـــる   خــゲسゅء⊥  -4

9- キゅــيــل لـي              أأنــت⌒ نガيـ れヲص ュهـْ           يــت⌒ أヲالــــ ラクلــيـك⌒ بـإま ـيヤـ  ـغـــــゅء⊥ ـــم まصْ فـ∠

 بـゅلـヨـイـま ゥヱゲعـــيــــゅء⊥  ヱكـيـف يـレـヰـــض⊥          ヱケحي مـゅ تトـيـゲ به             لـヲ عــレــギ∠  ك⌒ يـْ لـらـَ  -6

7-  َゲتف ∠ベ  َゼال メヲح サゅレا        ط  الヲعـــヨاجتヱ                  ∠ガــم  بــه صـヰلــ  メゅء⊥  ــب عـــゅضــــヲضــヱ 

 ـــツـــــゅء⊥ كــأنـヰــم فــي ケمــメゅ الـゼــــط أنْ           ــسゅلــヴ فـي أمゅكـレـヰـم               ヱآخـــラヱゲ ك⊥  -1

 بــغــツـــゅء⊥  ـــبَ لـح⊥ ヱقــらــل أラ تـــتــحــンギ ا                      ـــمْ سキゅ الゴمラゅ لヰ⊥ الンケヲ قらل まف م⊥ ه⊥  - -8

 حـــــゅء⊥ ـヨـــゅء الــらــحـــヱケ ゲْ ــس∠ فـــإنــヰــゅ ك∠                       ـــヨـتْ ヱلヲ سヤ⌒  بأحقキゅ   نفサヲ   ضゅقتْ  س 11           

          11  -                  ゅレــتــダقــ ∠ケゅيヅَــم اأヤـ َ ـَـــゅ أح⌒ ヱكــيـف تــヵケギ الـダَـゅら أن     يゅ ليل⊥ من ع∠  ـــــゅء⊥ ــــらــ

          12  -  َヨل                 るــヤئـــゅــس∠ مـヨـゼال ゅـレأيـケ ゅレقـْــ يــْن⌒ ケْまجـــــــــゅء⊥    ゅ أفـ∠ ب ヱمـゅ لヤــらـ∠ ـغـيــ⌒ ∠ヨالـ ヴلــま 

          13   -                 ゅهゲائــــギت غــヤانحヱ ، ⊥ائبヱク بتゅش    ゅء⊥ فـي سゅـらــヰاء⊥ شـゲيع صفـــــــキヲالتـ るعــ 

        14 -    ュاキ  ق ـツَــらــゅヰ               ـف∠  مــヴゼ لـヰـゅ شــفــ∠ ∠ガ       ْــعゼَال メヲيــク َـــــــــكــأنــه فـــيレــــ  ゅء⊥ ـゲ ح⌒

 

 .(بتゲダف ) ヱمゅ بعギهソ164  ゅ . 1811.  اأヱلらト ヴعる ال   سبيキ . れヱゲاケ العりキヲ. الギيヲاま :ラبゲاهيم نゅجي



2    
2
       

ゅلوريゅبكヤن الوطني الموحد لゅالدورة  - اامتح るديゅالموضوع   - 5102  الع   
 التعヤيュ اأصيل مسポヤ الヤغる العربيる شعبる - اأدゆ: مゅدة -

NS  04  
るالصفح 

   

ヲ        
 

 :ま ゅنゅゼئيゅ متゅムما تحヤل فيه الレص مستゲشギا بゅヨ يأتيــヲضヲعـاكتب م                   

 

 ヱضع الレص في سيゅقه التケゅيガي ヱاأキبي؛  -

 صパヲ فゲضيる لقゲاءり الレص انトاقゅ من الらيتين اأヱ メヱالゅんني؛ -

-   コاゲبまヱ ، صレال れاギحヱ ギيギتحりギحヱ كل ラヲヨツم. 

- るاآتي れゅنヲムヨال ヴヤع ゴكيゲلتゅص بレيل الヤتح: 

 مイعヨال( :  ヴヤع るالギال れケゅらالعヱ ドゅاألفるيعらトال るلゅح るالギال れاケゅらالعヱ ドゅاألفヱ ،るلゅح ヴヤع 

ゲعゅゼين الヤبين الحق るالعاقヱ ،)؛ 

 ゅヰيفتドヱヱ るيゲعゼال ケヲダ؛ال 

  ネゅاإيق ( يヤاخギالヱ جيケゅガال)؛ 

 ゅヰئفゅドヱヱ りギヨعتヨليب الゅ؛اأس  

 يلヤئج التحゅكيب نتゲ؛ت  

 .بيラゅ مンギ تんヨيل الレص لヤتيケゅ اأキبي الヵグ يレتヨي まليه -

 

ゅنيゅث : れゅلفぽヨال (6  ラ) 

 " : الヤص ヱالムاゆ" ورد  في بداية الヘصل السابع عشر من رواية 

 ، ヱخيل まليه أكゲん من مりゲيءمレتダف الヤيل ، فقギ الんقる في كل شمتسヤا عギレ ( نケヲ  تبي) غケキゅ الらيت "     

أラ الヱ りケゅヨالヨتسムعين ليسヲا まا مゲらガين فتヲثب لギخメヲ آخゲ معゲكる يゅئسヱ ، るلم يゼك في أラ الヲらليس يحتل 

 ゅヰヤك ラاコゲヅ るقトレقت ... مぽفأ مゲヨك ヵギيレイي الヤن عムفي مس ゲムنفسه يف ギجヱヱ... يتらء الゅレف ヴلま لヤتسヱ

ゅبعゲمت ゥゅらダヨء الヲض ヴヤيخ عゼال ンأケヱ ، يخゼال りゲイح ヴلま ロゲاصل سيヱ ، متゅダال  ゅقケゅغ ヴヤダヨكن الケ

るمسゅه ンヲイفي ن.... 

 ドヲيب محفイسن  ゆاムالヱ صヤسال キ るعらヅ ヴلヱاأ ベヱゲゼال ケسا  ゲダسم   るنيゅんال るعらトس 2117ال  ソ114  ( فゲダبت.) 

 

 : واكتب مヲضヲعا متムاما تتناوメ فيه ما يأتي ،انطلق من هグا الヨقطع ومن قراءتك الヨؤلف

 ؤلفヨال ベن سياヨقطع ضヨوضع ال. 

 يعة العاらطンبالشيخ علي الجنيد ラراヰقة التي ربطت سعيد م. 

 ラراヰالعاقة في تحديد مصير سعيد م ログتأثير ه ンمد. 
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 دليل التصحيح                                                                     

 توجيれゅヰ خゅصる بعمヤيる التصحيح: أوا 
   ュديボت : 

 ゅヰأن ،るديゅヰاإش れゅنゅفي اامتح るصゅخ ،ュويボالت るيヤر عمゅفي مس るسمゅح るالتصحيح محط るتعتبر محط
مترشحれゅ والمترشحين من جるヰ، وأنゅヰ تعزز كل عمヤيれゅ اامتحゅن تتوج مسゅرا طويا  من تحصيل ال

وفي إطゅر الجヰود المبذولる إحكュゅ تدبير كل محطれゅ اامتحゅن تنظيميゅ ومنヰجيゅ، . السゅبるボ من جるヰ أخرى
وحرصゅ عヤى ضمゅن الموضوعيる والمصداقيる إجراء التصحيح، وتحボيゅボ لمبدإ تكゅفؤ الفرص بين 

واستثمゅرا لنتゅئج تボويュ صول إلى تボديراれ موضوعيる ومنصفる، ومن أجل الوالمترشحれゅ والمترشحين، 
وأخذا بعين  ،عمヤيる التصحيح لヤسنواれ المゅضيる، واستحضゅرا لヤتحول والتطور الヤذين يعرفヰمゅ التدريس

، ممゅ تحゅن فرصる  لتボويュ اأداء الفعヤيااعتبゅر سيベゅ تصريف المنゅヰج عمヤيゅ، ومن أجل أن يكون اام
 ュزヤيست るريゅااختب るالوضعي れゅدير الكمي أوزان مكونボر المرجعي في التゅاإط れゅتضيボضرورة تكييف م

يﾁجﾝｬ ヰ｀ グسيﾝｬガ ｲｬｿسｰｿｭ  تعزيزا لヰذا التوجهゅر، وإعمゅل المرونる في تصحيحه، وفي وضع ااختب
 :يｬｱأسｭتﾗﾞﾜ｀ﾝｬ ｰﾀيｨｯ ヰجｬﾁء تصحيح ガﾊガ｀ﾝｬع ｬاستﾝｭｯ ｿｭﾆﾁتガجيｬ ｲｭヴآت

 ｀ﾝｬ グﾝｧ ｿｭヱاستｬｭヴﾞحｬﾁ｀ فﾞتｾ｀ تصحيح فيﾝｬ ｱيﾞ｀عﾝ ｰﾁﾋｦ｀ﾝｬ ｰﾁﾋس ｲｬءｬﾁإجｭｯ ﾟｬﾂتﾝاｬガ ،
ガ ،ｱيﾞ｀عﾝｬ ヮﾀヴｯ ｱصｭｾﾝｬﾂｭجヱｧｭه ｯ｀ ﾘﾚيح ゲﾀﾝｬ ガحヱﾝｬ グﾞعｩｿｭ  ｱعيガﾊガ｀ﾝｬ  فｭصヱإｬガ ｦفｭﾜتガ

ﾇﾁﾗﾝｬ؛ 

  ｱقｿﾞﾝ ｭيｾガفي تｭﾜﾝｬ يヱｭ｀ﾂﾝｬ ﾂحيﾝｬガ ｱﾚستح｀ﾝｬ ｱيｭヱعﾝｬ ﾁيﾁتحﾝｬ ﾘｬﾁガياء أｧ グﾞع ﾇﾁحﾝｬ
 ﾝｬガ ｲｭ｀تﾆﾁحيヰ؛ﾁ أｬｿء ﾝｬ｀تﾆﾁحガﾊガ｀ﾝｬガعيｱ في تｿﾚي

 ءｬｿعي أガﾊガ｀ﾝｬ ﾁيｿﾚتﾝｬ グﾞع ﾇﾁحﾝｬ ガ ｲｭحﾆﾁت｀ﾝｬヰحيﾆﾁت｀ﾝｬ،  ｲｭيガست｀ﾝｬ ヰｬﾂガأ ｰｭعｬﾁ｀ガ
 ؛ﾁｭヴ｀ﾝｬيｭ｀ﾜ  ｱ هي ｀حｰｿｿ في ﾝｿيل ﾝｬتصحيح

  ガأ ｱحガﾁﾋ｀ﾝｬ ｱﾞｫأسｬ ヰع ｱﾊﾁتﾗ｀ﾝｬ ｲｭｯｭإجﾝ ｱヱﾜ｀｀ﾝｬ صيغﾝｬ ﾁｭｯعتｬ ｰｿｿح｀ ｮﾝｭﾋ｀ﾝ ｱｯستجي｀ﾝｬ
أﾊﾁيｱ يست･ｭヴｯ ﾃヱ في تガﾚيﾟ أｬｿءｲｬ   في ﾝｿيل ﾝｬتصحيح ﾚ｀ﾝｬ ｱｯتﾁحｬｱعتﾁｭｯ عｭヱصｬ ﾁإجｭ، ｀ع 

ガ ｲｭحﾆﾁت｀ﾝｬヰحيﾆﾁت｀ﾝｬ؛ 

  ヰ｀ ﾁصヱل عﾜ ヰﾂガ ｮحسｯ ءｬｿأｬ ﾁيｿﾚتガ ،عガﾊガ｀ﾞﾝ يﾝｭ｀إجｬ ﾋيﾚヱتﾝｬ ゲｿｭﾗت グﾞع ﾇﾁحﾝｬ
ﾁيﾁتحﾝｬ ｱقﾁガ في ﾛﾝﾀ ｲｭｯثｧガ ،ﾋيﾚヱتﾝｬ ﾟﾞفي س ｲｯث｀ ガه ｭ｀ﾜ ،ｱيﾁｭｯتｾاｬ ｱعيﾊガﾝｬ ﾁصｭヱ؛ع 

 جｬﾁ｀ グﾞع ﾇﾁحﾝｬｱيﾝｭ｀إجｬ ｱﾋﾚヱﾝｬ عﾊガ لｯق ｱقｿ لﾜｯ ｱيｫﾂجﾝｬ ﾋﾚヱﾝｬ ｮｭحتسｬ ｱ؛ع 

 تصحيحﾝｬ يلﾝｿ في ｰｿﾁｬガﾝｬ ｲｭヴجيガتﾝｭｯ ｿيﾚتﾝｬ. 
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 ゅنيゅقيط : ثレم التヤسヱ るبゅاإج ゲصゅレع 

 ラ 2..... ..........:..............................................................................................تقギيم -1

التحヲاれ التケゅيガيる الヵグ شギヰهゅ ) الヅヱゲゼ التケゅيガيヱ : るضع الレص في سيゅقه التケゅيガي ヱاأキبي  -

 るツヰレال ゲダبي في عゲع العヨتイヨال : ゅعيゅヨاجتヱ ゅيゲムف ، ゅسيゅسي)... 

- るبيキامل اأヲالفع: ) الع りキケ ヵギيヤالتق ケゅالتي ロゅイالغــالتأث سل ت るفゅقんلゅب ゲـ るبيゲس ケゅتي ケヲヰド  ギيギイالت

 サゅムانعヱ هレميゅツمヱ هヤムبي في شゲالع ゆキاأ ヴヤلك عク.) 

- りاءゲالق るضيゲاء : فヱケإ るيعらトال ヴلま ءヲイヤال ゅヰらヤヅヱ りゲعゅゼال れاグال メاعتاヱ ゅهケゅقفまヱ るيعらトء الゅجف

ゅヰゼトع. 

2- チゲالع : 

 3ラ .............................: ........................................................................الفヰم - أ

- りギحヱ كل ラヲヨツمヱ صレال れاギحヱ: 

- ヴلヱاأ りギحヲال : れゅء (  3 س 1)اأبيゅفゼه الらヤヅヱ ゲعゅゼال メاعتاヱ ゅヰبギجヱ ゅهケゅقفまヱ るيعらトء الゅجف

るفسيレلته الゅح ケاゲاستقヱ. 

- るنيゅんال りギحヲال : れゅ(  6 س 4) اأبي るفي نفسي ゅهケゅقفまヱ ゅヰبギج メゅفي ح るيعらトال ゲصゅレع ゲصف تأثيヱ

 るحヱゲイヨال ゲعゅゼال. 

- ギحヲالるんلゅんال り : れゅي (  10 س 7) اأبيレヨتヱ キゅاأحقヱ ءゅツغらال りキゅسيヱ サゅレبين ال るقゲالف ゲيヲダت

 .الゅゼعゲ لヲ يسキヲ الダفゅء ヱنسيラゅ اأحقキゅ بين أفゲاキ الイヨتヨع

- るابعゲال りギحヲال: れゅ(  14 - 11) اأبي るقゲالف ヴلま ءゅヰاانتヱ サゅレليه الま メヱぽي ヵグال ゲيダヨصف الヱ

ヴلま يلヨت ゅمギレس عヨゼلゅك ゆゅالغيヱ メヲاأف ネاキヲلゅب るنクぽم. 

ゆ -  يلヤالتح: 

るيヨイعヨال メヲ2..................... ...........: ..........................................................الحق ラ 

るيعـらトال るلゅح ヴヤع メاギالحقل ال ゲعــゅゼال るلゅح ヴヤع メاギالحقل ال 

 -سゅヨء   سلゅトئゲ  سمゅء  سドل  -الチヱゲ سليゅليゅレ  سالゲبيع 

 سالらحゲ  س ケمメゅ  سالゼط  سالらيギاء  سヲجゅء ه -شتゅء

ケゅيヅس  -اأヨゼغيب  سالヨشفق  -ال... 

جれゅらレ الレفس  سقヤب عヵギレ  سأンキヱ بي الギاء 

قダتゅレ  سيガيل لي  سヱتギガعレي  ستレド ネギガي  س

-  ゅレأفق ゅسأن  ゅレأيケ-  حيヱケس  ゥヱゲイヨسال 

 .... まعيゅء
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- るالعاق: るعاق  るヰبゅゼ؛م  ゅهケゅقفま في るيعらトه الらゼت ゲعゅゼال れاグفゅヰبギجヱ. 

- るيゲعゼال りケヲダ2......................................................................................... : ال  ラ 

-  りケゅااستع メمن خا るヰبゅゼヨال るعاق ヴヤع るيゲعゼال りケヲダال ュゅبيع) قيゲال ゅس جف  チヱゲال ゲسأقف 

 メゅأ القتヨヌسال  ネゴكب فゲヨء  سلゅسゲء خゅヨاء  سسギيらي الレعギガست  サヲقت نفゅيه ( ضらゼالتヱ ( مヰكأن

 .ドヱيفる تعらيゲيる انفعゅليる تコゲら هュヲヨ الグاヱ れجゲحゅヰ...( كأنه حゅレء  -...كسゅヨء الらحゲ  س

- ネゅ1................................... ................................................................: اإيق ラ 

  جيケゅガين  :الゲドゅレتヨين الゲトゼال ュゅヌن キゅヨسيط ساعتらال ゲبح  ュゅسالت キاギامت るقヤトヨال るفيゅفس  القレヤل

 ヵヱゲال るكゲح ネゅらبإش ゅヰتゅعن آه りゲらعヨال ゲعゅゼヤل るفسيレال るلゅمع الح ュぼالتاヱ ヵゲعゼال ( るヨツال ) 

 يヤاخギال : 

-  れヲダبين ال ヵコاヲالتヱ ケاゲムس التヨヰف الヱゲيف حんムيق تゲヅ عن ヴレعヨالヱ ( ينゼء  سالسين  سالゅالح

 ...(الゅヰء  سالゅガء  س

 ليبゅ1.......................................................................................... : اأس ラ 

ゅヰ مع الゴヨاヱجる استعメゅヨ الレفي ヱالギレاء ヱااستفヱ ュゅヰالヅゲゼ لヤتعらيゲ عن الحゅلる الレفسيヱ るاضゲトاب -

 ュギع るلゅح コاゲء إبゅゼاإنヱ ゲらガبي الヲヤبين أس ケاゲااستق. 

 ァيل سヤئج التحゅكيب نتゲ2...................................................................................... :ت ラ 

3- るヨتゅ1.............. ...........................................................................................: خラ 

- るضيゲحيص الفヨت : ギيギイالت ケゅتي ヴلま صレء الゅヨانت れゅらثま ( نسيゅمヱゲال ヴحレヨال.)  

ゅنيゅث :れゅلفぽヨال ( :6  ラ) 

 ラ  1.... ....................................: .....................................................................التقギيم

 チゲ4: ............................................................................................................. ع ラ 

            ゲゼبع عゅل السダاء  سالفゲムاجب الヱ ソاガاست ヴヤيت عらال るらحゅص ケاゲصまس  ヴلま ءヲイヤال

 ヵギيレイيخ الゼي سالらب ゅヰلته التي نسيグب ゲكグت ケヲست ن  ゅヰب ギالتي سيستعي るيفيムال メヲاعه مع نفسه حゲص

 (ラ  2)  .بグلته

عاقる قギيるヨ تعキヲ  سケゴ ، تヱ ゆクゅイتعヅゅف ــعاقる سعيギ بゅلゼيخ عヤي الレイيヵギ عاقる تヱ ゆクゅイمギ ج -

ラاゲヰم ギسعي るلヲفヅ ヴلま.  

-  ュゅاانتق りゲムعن ف メヱギلعゅب ギسعي ネゅレقま يخ فيゼل الゼف. 

-  ヴلま るفゅضま ギسعي ンギل ネコاヲضعف الゅيヱゅمأس ロゲيダجعل م ンゲامل أخヲع.  (2  ラ) 

るヨتゅガ1.......................................:.......................................................................ال ラ  


