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نسُت األٔنٗا  

 انذٔسح انؼبدٚخ

  انهغت انعزبٛت :انًبدة 
 

نًـٕضــــــــٕعا األكبدًٚٛت انجٕٓٚت نهخزبٛت ٔانخكٍٕٚ  

 نجٓت اندار انبٛضبء انكبزٖ

 

 

أ٘ عالقت ؟ .. انخقُٛت ٔاإلَسبٌ  

إرا عهًُب ثأٌ انزمُٛخ يكُذ اإلَغبٌ يٍ رجبٔص يجًٕػخ يٍ انؼٕائك، فمذ أفعذ ثبنًمبثم إنٗ ٔظغ أصجخ 

فمذ صػًذ انزمُٛخ أٌ ثئيكبَٓب دم انؼذٚذ يٍ انًشبكم انزٙ ٕٚاجٓٓب . فّٛ يٍ انصؼت ػهّٛ رذصٍٛ َفغّ يٍ آفبرٓب

ٔإٌ . اإلَغبٌ، يٍ لجٛم انمذسح ػهٗ رأيٍٛ األيٍ انغزائٙ ٔانمعبء ػهٗ انؼذٚذ يٍ األٔثئخ ٔاأليشاض ٔغٛشْب

رًكُذ يٍ رذمٛك انؼذٚذ يٍ األْذاف انزٙ سعًزٓب، فمذ ؼشدذ ثبنًمبثم يشبكم َصُؼَت إنٗ دذ اٌٜ سْعُى يؼبنِى 

ثزنك أصجذُب، ٔػهٗ ػكظ يب رٕلؼّ انزمذو انزمُٙ، أيبو يظبْش رٓذد انًجبل انجٛئٙ ٔاإلَغبَٙ يثم االدزجبط . دِهٓب

. انذشاس٘، ٔرمهص يغبدبد انغبثبد، ٔاسرفبع دسجخ دشاسح األسض، ٔرغٛش انًُبر، ٔاصدٚبد انكٕاسس انؽجٛؼٛخ

كًب أدٖ ْزا انٕظغ ثبالَغبٌ إنٗ ظٕٓس يب ٚغًٗ ثأيشاض انؼصش، ٔانُبرجخ ػٍ يخهفبد انزهٕس انصُبػٙ 

فكبَذ انُزٛجخ ظٕٓس إَٔاع جذٚذح يٍ . ٔاإلشؼبػبد ٔاَزشبس انًٕاد انكًٛبٔٚخ انزٙ رذزٕٚٓب األؼؼًخ ٔاألدٔٚخ

األيشاض انجغذٚخ ٔانؼصجٛخ، ٔرضاٚذ اَزشبس أيشاض انجهذ ٔانجٓبص انٓعًٙ ٔانؼصجٙ ٔانزُفغٙ، إنٗ جبَت 

ٔثبنجًهخ، إرا كُب ال َُكش رًكٍ انزمُٛخ يٍ انمعبء ػهٗ انؼذٚذ يٍ . أيشاض ػمهٛخ يثم انفصبو ٔانٓزٚبٌ ٔانزٕدذ

، ٔيب دممزّ ػهٗ (انغزائٛخ)األيشاض ٔانذذ يٍ ػذد يٍ األٔثئخ، ٔكزا االعزجبثخ نهؼذٚذ يٍ انًزؽهجبد انذٛبرٛخ 

يغزٕٖ يصبدس رجذٚذ انؽبلخ ٔيؼبنجخ ثؼط يظبْش انزهٕس ٔغٛشْب، فئٌ رنك رى فٙ كثٛش يٍ األدٛبٌ ػهٗ 

دغبة يمٕيبد ثٛئٛخ أخشٖ، أًْٓب اَمشاض إَٔاع يٍ انكبئُبد انذٛخ إيب ثفؼم االعزغالل انًفشغ أٔ ثبعزخذاو 

كًب اصداد انخؽش ثفؼم انزجبسة انزٙ ٚمٕو ثٓب ػهًبء انُٓذعخ انٕساثٛخ ٔأؼجبء انجُٛبد ٔيُٓذعٕ . يجٛذاد عبيخ

فأصجذُب َؼبٍٚ ٕٚيٛب ظٕٓس إَٔاع جذٚذح يٍ األيشاض ٔاألٔثئخ، انزٙ شكهذ . انزكبء انصُبػٙ ٔػهًبء األػصبة

. ثذٔسْب يجبال نالعزثًبس يٍ ؼشف ششكبد األدٔٚخ ٔانًصذبد انؼمهٛخ

نمذ أصجخ جهٛب يب ٚؼبَّٛ اإلَغبٌ فٙ رؼبيهّ يغ انزمُٛخ، خبصخ ثؼذ أٌ دٕنذ انؼاللبد انزٕاصهٛخ ٔانزفبػهٛخ 

ْٕٔ يب ٕٚدٙ ثأٌ انزؽٕس ٔفك ْزا انًُٕال عٛذٕل اإلَغبٌ إنٗ .ثٍٛ انُبط إنٗ ػاللخ رٕصٛهٛخ ثٍٛ اٜنخ ٔاإلَغبٌ

األيش انز٘ ٕٚظخ إخالل انجبَت اإلػاليٙ ٔانًؼهٕيبرٙ ثأخاللٛبد انزؼبيم يغ انًزهمٙ؛ فمذ ال . َظبو يؼهٕيٛبرٙ

ٔيب دايذ اٜنخ انٕعٛػ ثُُٛب . َؼهى يصذس انًؼهٕيخ ٔيذٖ ٔجبْخ ٔلُبػخ ٔأيبَخ يٍ لذيٓب، ثم ال َؼشف ْٕٚزّ

 إنٗ جبَت أيٕس أخشٖ ،ٔثٍٛ ثمٛخ انؼبنى، فمذ َمغ ظذٛخ اعزخذاو عٛئ نًب رٕفشِ انشجكخ انًؼهٕيبرٛخ يٍ يؼهٕيبد

يٍ لجٛم انغشلخ انفكشٚخ ٔاإلجشاو انًؼهٕيٛبرٙ ٔانمشصُخ انًؼهٕيبرٛخ، ٔاإلجشاو االلزصبد٘، ٔاخزشاق انذٛبح 

انخبصخ نألفشاد ٔفعخ أعشاسْى، فزمُٛخ انًؼهٕيٛبد أصجذذ ٔعٛهخ فؼبنخ نهزجغظ ٔعشلخ انًؼهٕيبد ٔانجٛبَبد 

 ْٔٙ انُزٛجخ انزٙ دفؼذ ثبنؼذٚذ يٍ انذٔل ،َٔشش انشعبئم غٛش انًشغٕة فٛٓب ٔانزذكى فٙ انذبعٕة ػٍ ثؼذ

 نكُٓب ،ٔانًؤعغبد إنٗ انًؽبنجخ ثغٍ لٕاٍَٛ ٔرششٚؼبد رذذ يٍ انظٕاْش انزٙ رخص عشٚخ ٔرأيٍٛ انًؼهٕيبد

دفؼذ فٙ َفظ انٕلذ ثبنؼذٚذ يٍ انششكبد نزغزغم ْزا انٕظغ ٔرجؼم يُّ يجبال نالعزثًبس، ػجش رصًٛى 

 .ثشيجٛبد يٕجٓخ نذًبٚخ انجٓبص يٍ أ٘ رخشٚت، ٔانًؼهٕيبد يٍ أ٘ إرالف

 (بخظزف )32ص ، 2012، إفزٚقٛب انشزق ''انذكبء انظُبعٙ ٔححدٚبث يجخًع انًعزفت'' حسبٌ انببْٙ،
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نسُت األٔنٗا  

 انذٔسح انؼبدٚخ

  انهغت انعزبٛت :انًبدة 
 

نًـٕضــــــــٕعا األكبدًٚٛت انجٕٓٚت نهخزبٛت ٔانخكٍٕٚ  

 نجٓت اندار انبٛضبء انكبزٖ

 

 

   

 : اقزأ انُض ثى أجب عٍ األسئهت اٜحٛت

   ( َقط 10 )درس انُظٕص : انًجبل انزئٛس األٔل  

  

 (1ٌ)................................................................................................ثى ٕٚدٙ إنٛك ػُٕاٌ انُص؟ -1

 (1ٌ....)...............................دذد رهك انًضاػى ٔرنك انٕالغ. ٚؽشح انكبرت، فٙ انُص، يضاػى انزمُٛخ ٔٔالؼٓب -2

 (1ٌ).....................................................يب اٜثبس انغهجٛخ  نهزمذو انزكُٕنٕجٙ ػهٗ اإلَغبٌ دغت انُص ؟ -3

اجشد األنفبؾ ٔانؼجبساد انذانخ ػهٗ كم دمم ثى اركش  . دمم انزمُٛخ ٔدمم انجٛئخ: ٚزٕصع انُص دمالٌ دالنٛبٌ-  4

 (2ٌ....)...........................................................................................................     انؼاللخ ثًُٛٓب

نقد أطبح جهٛب يب ٚعبَّٛ اإلَسبٌ فٙ حعبيهّ يع انخقُٛت، خبطت بعد أٌ حٕنج انعالقبث       '' :دهم لٕل انكبرت - 5

 (1ٌ..)......................................................''انخٕاطهٛت ٔانخفبعهٛت بٍٛ انُبس إنٗ عالقت حٕطٛهٛت بٍٛ اٜنت ٔاإلَسبٌ

 (1ٌ.).........ا فٙ انُصو يُٓب، ثى ثٍٛ ٔظٛفزّاركش اثٍُٛفٙ انُص يجًٕػخ يٍ انشٔاثػ أكغجزّ ارغبلب ٔ رشاثؽب، - 6

 (3ٌ....).......................... انُص يٕظٕعيٍ يغ إثذاء يٕلفك ،سكت يب رٕصهذ إنّٛ يٍ إجبثبد فٙ فمشح يشكضح- 7

 (قط ٌ 4 )عهٕو انهغت يكٌٕ : انًجبل انزئٛس انثبَٙ
  

، يغزؼُٛب ثبنجذٔل ـ اعزخشج يٍ انُص اعًٍٛ يُغٕثٍٛ، ٔدذد انًُغٕة إنّٛ، ٔثٍٛ انزغٛٛشاد انؽبسئخ ػهٗ االعًٍٛ ػُذ انُغجخ1 

 (2ٌ.)......................................................................................................................................:اٜرٙ

 انزغٛٛشاد انؽبسئخ انًُغٕة إنّٛ االعى انًُغٕة

    

    

 (2ٌ..).........جًهزٍٛ ربيزٍٛ يفٛذرٍٛ رزعًٍ أٔالًْب اعزؼبسح يكُٛخ، ٔثبَٛزًٓب رًٛٛضا يهذٕظب يذٕال ػٍ يفؼٕل ثّة ِاٚذ- 2 

 (قط ٌ 6 )انخعبٛز ٔاإلَشبء يكٌٕ : انًجبل انزئٛس انثبنث 
 

: ًْب، ٔحدد أٔجّ االئخالف ٔاالخخالف بٍٛ اٜحٛتانقٕنتٔ  أعالِقبرٌ بٍٛ انُض انذ٘ درسخّ   

ٔثبنشغى يًب رذمك يٍ إَجبصاد ػهًٛخ ٔركُٕنٕجٛخ، فال ٚضال اإلَغبٌ ٕٚاجّ انًشبكم َفغٓب انزٙ ٔاجٓٓب فٙ "

فٕٓ ال ٚضال ٕٚاجّ انخٕف يٍ انفمش ٔانجٕع ٔانًٕد ٔانًشض، ٔيٍ انفعبء ٔيٍ انًذٛؽبد ٔيٍ . انًبظٙ

 َزٛجخ اإلفشاغ ، انذذٚثخاٚعبف إنٗ رنك كهّ، يب أدذثّ انزمذو انؼهًٙ ٔيب أٔجذرّ انزكُٕنٕجٙ...انضالصل ٔانجشاكٍٛ

 ٔانؼغكشٚخ ٔغٛشْب، ال رِمم خؽٕسح   ٔانغزائٛخ  ٔانصذٛخ  يٍ يشبكم جذٚذح ػهٗ انصؼذ انجٛئٛخ،فٙ اعزخذايٓب

أٔ ثكهًخ أخشٖ ال رضال يشكهخ األيبٌ .  ٔيب رضال رٕاجٓٓب انٕٛو،ػٍ انًشبكم انزٙ ٔاجٓذ انجششٚخ فٙ انًبظٙ

 ."رٕاجّ اإلَغبٌ ٔأصجذذ أكثش رؼمٛذا

.(بخظزف) 141، ص 2008، اندار انعزبٛت نهعهٕو، "انخًُٛت انبشزٚت ٔبُبء يجخًع انًعزفت ":عبد انحسٍ انحسُٛٙ    
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نسُت األونًا  

 انذوسح انؼبدٌخ

   انهغت انعزبُت :انًادة 
 

 عُاطز اإلجابت و سهى انتُقُط

 

 

األكادًَُت انجهىَت نهتزبُت وانتكىٍَ 

 نجهت اندار انبُضاء انكبزي

 

 

 

حــــــــــدنُم انتظذٍ سهى انتُقُط  
تشكم انعُاطز انًقتزدت فٍ هذا اندنُم إطارا عايا َستزشد به انسادة األساتذة فٍ تظذُخ  

 .اَجاساث انًتزشذٍُ

 

 (1 ٌ )  

 

 

( 10ٌ)درس انُظىص : انًجال انزئُس األول-   I  

 ...ٌىدً ػُىاٌ انُص ثذساسخ َىع انؼالقخ انشاثطخ ثٍٍ اإلَسبٌ وانزقٍُخ - 1

 (1 ٌ ) صػًذ انزقٍُخ قذسرهب ػهى دم انؼذٌذ يٍ انًشبكم انزً ٌىاجههب اإلَسبٌ، نكٍ انىاقغ ٌشهذ - 2 

...أَهب وسطزه فً يشبكم خطٍشح ثٍئٍخ وصذٍخ وثقبفٍخ  

 

 

 (1 ٌ )  

:نهزقذو انزقًُ آثبس وخًٍخ ػهى اإلَسبٌ َزكش يُهب- 3  

انزهىس ويب أفضى إنٍه يٍ أيشاض جسذٌخ وػصجٍخ؛    -   

رذىٌم انؼالقبد انزىاصهٍخ ثٍٍ انُبط إنى ػالقخ رىصٍهٍخ ثٍٍ اَنخ واإلَسبٌ، وهى يب ًٌكٍ - 

 أٌ ٌؤدي إنى رذىٌم االَسبٌ إنى َظبو يؼهىيٍبرً؛   

ظهىس اإلجشاو انًؼهىيٍبرً؛   -   

...اخزشاق انذٍبح انذًًٍخ-   

 

 (2 ٌ )  

 

4-  

 حقل البيئة حقل التقنية
 

 

 

 

 

 ( ى0,50)

 

 
 

 
 

 

 ( ى0,50)

، (انزقٍُخ وانجٍئخ)، رنك أٌ كم دقم يٍ انذقهٍٍ أثٍش ورأثش ورفبػمانؼالقخ ثٍٍ انذقىل ػالقخ د

 (1ٌ). ٌؤثش فً اَخش

 

 

 :ٌشاػى فً رقىٌى إَجبص انًزششخ يب ٌأرً- 5

انزضايه ثًضًىٌ انقىنخ؛     *   
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نسُت األونًا  

 انذوسح انؼبدٌخ

   انهغت انعزبُت :انًادة 
 

 عُاطز اإلجابت و سهى انتُقُط

 

 

األكادًَُت انجهىَت نهتزبُت وانتكىٍَ 

 نجهت اندار انبُضاء انكبزي

 

 

 

  
 

 (1 ٌ )  

 

وضىح األفكبس و رشاثطهب؛    *   

.ساليخ انهغخ و خهىهب يٍ األخطبء*   

 

 

 (1 ٌ )  

:إٌشاد ساثطٍٍ يٍ انُص، ثى ثٍبٌ انجؼذ انىظٍفً نهًب يثال-6  

 الرابط البعد الوظيفي
يتوثل في خلك االنسجام واالتساق 

داخل النص هوا يسهل عولية الفهن 

( ى 0.50 ).  على الوتلمي  

 (ى0.25)  إذا 

(ى0.25)كوا  
 

 

( َقط 3)   

ٌشاػى فً رقىٌى جىاة انًزششخ قذسره ػهى رشكٍت أجىثزه انسبثقخ فً انفهى وانزذهٍم، و  -7 

.انشثط ثٍُهب، وإثذاء سأٌه انشخصً فً يىضىع انُص ثأسهىة واضخ وسهٍى  

 

 

 

 (2 ٌ )  

 

 

 

 

 

 

 

 (2 ٌ )  

 

 

(4ٌ)يكىٌ عهىو انهغت : انًجال انزئُس انثاٍَ   II- 

 

ـ يثاالٌ يٍ األسًاء انًُسىبت فٍ انُض، وانًُسىبٍُ إنُهًا، وانتغُُزاث انذاطهت 1

  فُهًا

 التغييرات المنسوب إليه االسم المنسوب

حذف التاء وإضافة ياء النسبة   التمنية   التمني

 وكسر ها لبلها

 إضافة ياء النسبة وكسر ها لبلها  الغذاء    الغذائي

........................................  ٌشاػى فً رقىٌى إجبثخ انًزششخ ادزشايه نهًطهىة ــ2  

 

 

 

(6ٌ )  

 

(6ٌ)يكىٌ انتعبُز واإلَشاء : انًجال انزئُس انثانث -III 

 

 :      ٌشاػى فً رقىٌى إَجبص انًزششخ يب ٌأرً

 (َقطزبٌ).......انزضايه ثزقٍُبد يهبسح انًقبسَخ واالسزُزبج 

 (َقطزبٌ)..........................وضىح األفكبس و رشاثطهب 

 (َقطزبٌ).............ساليخ انهغخ وادزشاو ػاليبد انزشقٍى 

 


