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 الامتحان الجهوي املوحد لنيل 

 5102دورة يونيو -شهادة السلك إلاعدادي

 :مدة إلانجاز ساعتان

 :املعامل 3
ـــــــــــوع  املـــــــــــــــــــــوضــــــــــــ

>>>< 

 ألاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
 لجهة الدار البيضاء الكبرى 

 

 :املادة اللغة العربية

 أنواع الفنون

عند الباحثين، غير أن ونوعيته، باختالف وجهات النظر إليه  مضمونهيختلف تعريف الفن من حيث 

ي يستهدف خلق لذاآلراء، مهما اختلفت حول هذا الموضوع، تظل متفقة على أن الفن هو اإلبداع اإلنساني ا

فعن  .جميل وفني تعبيري لعمإلنجاز مادة لوسائل والطرق التي يتخذها اإلنسان وسيلة واالجمال، وذلك بواسطة 

 ؟ أنواعهما مضمون التعبير الفني وما : أي شيء يعبر الفن، وبأي شيء؟ ، بمعنى آخر

ذاتية كونت شخصيته بفضل  تجاربإن الفنان، قبل كل شيء، إنسان ذو شخصية متميزة، إنسان اختزن 

الفني، فإنما يفعل ذلك للتعبير عن نفسه، وعما يخالجها من  وهو عندما يلجأ إلى التعبير. مجتمعالو ةبيئالتفاعل مع ال

فكل ما تثيره المشاهد واألحداث في نفس  .، من فرح وحزن وسهاد وانتظارألوان المعاناة والخواطر والمشاعر

مواقفه الحياتية، وفي لحظة من لحظات وجوده  في موقف من وجدانهبه  يتأثروآراء، وكل ما  أحاسيسالفنان من 

وهذا يعني أن الفن . كل ذلك، وما يتفرع عنه، هو مادة التعبير الفني. د اجتماعي يتمتع بقوى اإلحساس والفكركفر

، فنعم فيض من ذات الفنان التي هي في النهاية حصيلة تفاعل بينها وبين ذوات اآلخرين والذات االجتماعية العامة

  .أحاسيس اآلخرين والتعبير عنها نقل به الفنان مما يقو

الذات في مواقفها الخاصة من الطبيعة  مشاعرالجميل عن هو التعبير  إذا لفنأن ا - األدباء –ونؤكد نحن 

التجأ الفنان  المعروفة، فمتىواللفظ والحركة والشكل والنغم، أي بأنواع الفنون الجميلة  اللونوالمجتمع، بوسائل 

له، كان موسيقى، وحين يسعى إلى  مادةإلى اللغة للتعبير عن أحاسيسه وأفكاره كان فنه أدبا، ومتى اتخذ األنغام 

و ما يشبهه من الفنون التشكيلية أما، وإذا كانت مادته األشكال، كان نحتا سغايته بمادة األلوان والخطوط، كان ر

وعلى . ما تكون الحركات وسيلة إلى الهدف الجمالي حينئذ يكون الفن رقصاأما عند. كالعمارة والنقش والزخرفة

تحددها حواس اإلنسان، وخاصة  التعبير التيباختالف مادة  رئيسة، تختلف أنواع ةخمسكانت الفنون الجميلة  هذا

   .حاستي السمع والبصر

 (بتصرف )  وما بعدها 43: ةالصفح - ، بيروت1107الفن واألدب، المكتب التجاري للطباعة والنشر، طبعة : ميشال عاصي. د

 :، على ورقة تحريركاقرأ النص ثم أجب عن األسئلة اآلتية

 (نقط  8)  القراءة: األول المجال الرئيس

 ن 1.................................. ........................................................... مالحظة النص

 :مجال الذي ينتمي إليه النص من بين  المجاالت اآلتيةعين ال  - 1

  .المجال الفني الثقافي – االقتصادي المجال االجتماعي –المجال السكاني                            
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 اللغة العربية: املادة

   .الفقرة الثالثة -الفقرة الثانية   –الفقرة األولى  :مع عنوان النص اي يتطابق مضمونهتال الفقرةحدد  – 2

  ن 2............... ..............................................................................................  :الفهم

  أنواع - مضمون -: يتين حسب سياقيهما في النصاشرح بالمرادف اللفظتين اآلت – 1

 في تعريفهم للفن؟  الباحثينحوله جل  الذي يتفق ما – 2

 ن 3............................................ ................................................................ :التحليل

 .ن كيف يمكن للفنان أن يعبر عن ذاته وعن المجتمع في اآلن نفسهانطلق من الفقرة الثانية في النص وبي -1

 :، مستعينا في ذلك بالجدول اآلتيا التعبيريةيلتيهموسالفنون، وحدد أنواع  من نوعيناستخرج من النص  -2

 الوسيلة  التعبيرية الفن

  أ

  

 زة؟ما  الحجة التي اعتمدها الكاتب للقول بأن الفنان يمتلك شخصية متمي – 3

 ن 2....................................... .................................................................... :التركيب

 . إن الفن هو التعبير الجميل عن  مشاعر الذات قول الكاتباكتب فقرة تبدي فيها رأيك الشخصي في  -

 (نقط  6) الدرس اللغوي : المجال الرئيس الثاني

 – نقل –تجارب : واشكلها شكال تاما ك،رسطر في النص إلى ورقة تحري انقل الكلمات األربع التي تحتها – 1

 . خمسة – مشاعر

 .فيها المخصوص بالمدح، وعين أسلوب مدحعبارة تتضمن استخرج من النص  – 2

 . لصرف بسبب العلمية والعجمةايت بجملة تتضمن ممنوعا من ا – 3

 :بعد نقله إلى ورقة تحريرك عين أداة النداء والمنادى وبين نوعه في الجملة اآلتية، مستعينا بالجدول – 4

 نوعه المنادى أداة  النداء الجملة

    لقد أبدعت يا ملحن األغنية

 . اللون – بداء األ :توبتين في النص بحروف بارزةكالكلمتين الم ، حسب السياق،أعرب - 5

 (نقط  6) التعبير واإلنشاء : المجال  الرئيس الثالث

حول ما جاء في النص، مستثمرا ما اكتسبته في مهارة ( حكم قيمة )  حكما نقديا اكتب موضوعا تصوغ فيه

 .إصدار الحكم والنقد
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 الامتحان الجهوي املوحد لنيل 

 5102دورة يونيو -شهادة السلك إلاعدادي

 :مدة إلانجاز ساعتان

 :املعامل 3

التنقيط عناصر إلاجابة وسلم  

>>>< 

 ألاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
 لجهة الدار البيضاء الكبرى 

 

 :املادة اللغة العربية

 دليل التصحيح

 تشكل العناصر المقترحة في هذا الدليل إطارا عاما يسترشد به السادة األساتذة في تصحيح إنجازات المترشحين

 (نقط  8) القراءة : المجال الرئيس األول

 ( ن 1 ) مالحظة النص

 (ن  05,0. ) .........................................المجال الفني الثقافي: المجال الذي ينتمي إليه النص  - 1

 (ن  05,0.................. ) .(األخيرة )  الفقرة الثالثة: مع عنوان النص اي يتطابق مضمونهتال الفقرة – 2

 ( ن 2)  :الفهم

 (ن  1) ............................................ أصناف= أنواع   - محتوى= مضمون :الشرح بالمرادف – 1

 (ن  1) .................................باحثين على أن الفن هو إبداع إنساني يهدف إلى خلق الجمالاتفاق ال – 2

 ( ن 3 ) :التحليل

 تقبل اإلجابات الدالة على قدرة المترشح على بيان كيفية تعبير الفنان عن ذاته وعن المجتمع في اآلن نفسه -1

 (ن  1) ...................................................................................................................

يلة التعبيرية سمع تحديد الو نوعين من أنواع الفنون الواردة في الفقرة الثالثة من النص،لمترشح يستخرج ا -2

 (ن  1) ...........................................( يمنح نصف نقطة للنوعين ونصف نقطة  للوسيلتين)  المالئمة

الحجة التي اعتمدها الكاتب للقول بأن الفنان يمتلك شخصية متميزة،  وذلك تقبل اإلجابات التي تبرز  – 3

 (ن  1) . ..............................................................انطالقا  مما ورد في الفقرة الثانية من  النص

 ( ن 2 ): التركيب

 ( ن  2............................. ) يراعى في تقويم إنجاز المترشح مدى قدرته على إبداء رأيه في قول الكاتب -

 (نقط  6) الدرس اللغوي : المجال الرئيس الثاني

 (ن  1)  ......................................................يمنح ربع نقطة لكل كلمة مشكولة  شكال صحيحا – 1
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 2/2 :الصفحة

 عناصر إلاجابة وسلم التنقيط اللغة العربية : املادة

 

 ( ن 5,0........................................ ) نعم ما يقوم به الفنان نقل أحاسيس اآلخرين: مدحالأسلوب  – 2

 ( ن 5,0.......................................................... )  ......نقُل األحاسيس: المخصوص بالمدح -    

 ( ن 5,0............................. ) .. صرف بسبب العلمية والعجمةتقبل الجمل المتضمنة ممنوعا من ال – 3

 (ن  5,0............................................................. )  :نوعه وبيانأداة النداء والمنادى  تعيين – 4

 نوعه المنادى أداة  النداء الجملة

 مضاف ملحن يا لقد أبدعت يا ملحن األغنية

 : اإلعراب - 0

، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  على "أخص " مفعول به منصوب لفعل محذوف وجوبا تقديره :  األدباء -

 (  ن 5,0....... ).............................................................................................آخره

 ( ن 5,0)......................... مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره:   اللون -

 (نقط  6) التعبير واإلنشاء : المجال  الرئيس الثالث

 :يراعى في تقويم إنجاز المترشح ما يأتي  

 ( ن 4) .كم قيمةمكتسباته في مهارة إصدار حـ قدرته على صياغة حكم نقدي حول ما جاء في النص، باستثمار 

 ( ن 2 ....).....................................ـ تعبيره بلغة سليمة وخالية من األخطاء، واحترامه عالمات الترقيم
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