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أوال :مكون النصوص ( 10نقط)
 المالحظة: - 1استعن بآخر جملة من الفقرة الثانٌة لوضع عنوان مناسب للنص 1...................... ......................ن
 الفهم: - 1استخلص القضٌة التً ٌعالجها الكاتب ،مبرزا موقفه منها … 1……...................... .......،.............ن
 - 2اشرح بؤسلوبك الخاص قول الكاتب ":لٌست الحداثة انقطاعا عن الماضً و انسالخا منه ،و إنما هً استمرار له
و تواصل معه"1............................................................................ ......................ن
 التحليل:ٌ - 3تقابل فً النص حقالن داللٌان ٌحٌل األول على الحداثة المحمودة و ٌحٌل الثانً على الحداثة المذمومة.
 مثل لكل حقل منهما بكلمتٌن أو عبارتٌن دالتٌن علٌه ،مستعٌنا بجدول مساعد 1...............................ن - 4بٌن كٌف ٌكون االنقطاع و االنفصال عن األصول أخطر من التقلٌد التارٌخً للماضً؟ 2..................ن
 - 5دعم الكاتب رأٌه بحجج دٌنٌة و أخرى تارٌخٌة.
 استشهد بمثال لحجة دٌنٌة و آخر لحجة تارٌخٌة من الحجج التً وظفها الكاتب1.................... ..........ن التركيب: - 6ركب نتائج تحلٌلك للنص فً خالصة مركزة فً حدود سطرٌن مبرزا رأٌك الشخصً فً القضٌة التً ٌعالجها
الكاتب3..................................................................................................... ........ن
ثانٌا :مكون علوم اللغة ( 4نقط)
 - 1استخرج من النص مصدرٌن أحدهما من الفعل الثالثً و اآلخر من الفعل الر باعً و بٌن وزنٌهما مستعٌنا
2...............................................................................................ن
.
بالجدول التالً..:
وزن المصدر
الفعل الذي اشتق منه
المصدر
من الفعل الثالثً
من الفعل الرباعً
 - 2إٌت بمثالٌن لجملتٌن استفهامٌتٌن ،توظف فً األولى الهمزة وتوظف فً الثانٌة أٌان2......................ن
ثالثا :مكون التعبير و اإلنشاء (6نقط)
ٌحٌل الكاتب على موقفٌن متقابلٌن ٌدعو األول منهما إلى االنقطاع عن الماضً و االنسالخ منه تماما من أجل
التقدم ،بٌنما ٌرى الموقف الثانً بؤن ال سبٌل إلى االزدهار و التقدم ،سوى بالعودة إلى الماضً و تمجٌده
واالنغالق على الذات و رفض االنفتاح على اآلخر.
 -قارن بٌن هذٌن الموقفٌن مبرزا رأٌك الشخصً مسترشدا بما درسته فً مهارة " المقارنة و االستنتاج"
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عناصر اإلجابة و سلم التنقيــط
عناصر يستؤنس بها و تقبل كل اإلجابات المناسبة

أوال :مكونى النصوص (10نقط)
المالحظة:
-1أن يضع المترشح عنوانا للنص مستعينا بآخر جملة من الفقرة الثانية (من قبيل :عالقة الحداثة
بالماضي -الحداثة استمرار للماضي1.................................................................)..ن
تمرين : 1
الفهم:
-2أن يستخلص القضية التي يعالجها الكاتب ( الحداثة في عالقتها بالماضي) مبرزا موقفه منها (هي
تواصل مع الماضي وليست إلغاء له)1...................................................................ن
-3أن يشرح بؤسلوبه الخاص قول الكاتب  ( :ليست الحداثة.....تواصل معه)1 ........................ن
التحليل:
-4أن يمثل للحقلين بكلمتين أو عبارتين لكل منهما  :الحداثة المحمودة (استمرار -تواصل -االنطالق
واإلبداع) .الحداثة المذمومة ( انقطاع ،انسالخ ،االتباع1 ........................................)...ن
-5أن يبين كيف يكون االنقطاع و االنفصال عن األصول أخطر من التقليد التاريخي للماضي( ألنه
يمحو الهوية والخصوصية الذاتية)2 ...................................................................ن
-6أن يستشهد بمثال لحجة دينية(األحاديث النبوية ،الشرع..إلخ) و آخر لحجة تاريخية (التقليد
التاريخي ،سيرورة تاريخية)1 ..........................................................................ن
التركيب:
- 1أن يركب نتائج التحليل في خالصة مركزة ( في حدود سطرين) مبرزا رأيه الشخصي في القضية
التي يعالجها الكاتب3..................................................................................ن
ثانيا :مكون علوم اللغة (4نقط)
-1أن يستخرج من النص مصدرين األول من الفعل الثالثي ( حداثة -سلخ..إلخ) و الثاني من
الرباعي (إبداع -تقليد..إلخ)  ،ثم يذكر الفعلين اللذين اشتق منهما المصدران و كذا وزني هذين
المصدرين2 .........................................................................................ن
-2أن يؤتي بمثالين لجملتين استفهاميتين يوظف في األولى ( الهمزة) و في الثانية ( أيان)2 ....ن
ثالثا :مكون التعبير و اإلنشاء (  6نقط):يراعي المصحح مدى تمكن المترشح من تقنيات المهارة
المستهدفة مع سالمة اللغة و صحة األفكار و المعلومات.

