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رؼزجش انًؼؽٛبد انًقزشؽخ فْ ٙزا انذنٛم إؼبسا ػبيب ٚغزششذ ثّ األعزبر انًصؾؼٚٔ ،شاػٗ ف ٙرقٕٚى إَغبص انًزششؼ:
 رًبعك انزصًٛى انًُٓغ ٙنهًٕظٕع؛
 اعزضًبس انًكزغجبد انًؼشفٛخ ٔانًُٓغٛخ ٔانهغٕٚخ.
أوال :درش انىظىص (  41ومطت)

 تأطُر انىض ضمه سُاق تطىر األشكال انىثرَت انحذَثت...................................:ُٚ -جغ ٙأٌ ٚغزؾعش انًصؾؼ تعذد يذاخم رأؼٛش انُص انقصصٙ؛ نزنك رقجم يخزهف األعٕثخ انزٙ

سهم
انتىمُط
ومطتان

رزًؾٕس ؽٕل :

 اإلشبسح إنٗ انمعطُاث انتارَخُت وانثمافُت واألدبُت انز ٙأعًٓذ ف ٙظٕٓس فٍ انقصخف ٙاألدة انؼشث ٙانؾذٚش؛
أو  -انتعرَف ثفٍ انقصخ ٔرؽٕسِٔ ،ركش ثؼط أػاليّ ٔسٔادِ ...
 تهخُض أحذاث انمظت ورطذ تطىرها وفك وضعُاث انخطاطت انسردَت ( وضعُتاالوطالق وانبذاَت ـ انتحىل ـ انىضعُت انىهائُت )  ..............................................:ومطتان
ُٚزظش أٌ ٚجشص إَغبص انًزششؼ قذسرّ ػهٗ رهخٛص أؽذاس انقصخ ثأعهٕة شخصٚ ،ٙكشف ػٍ
فًّٓ نًٕظٕع انقصخ ٔ يزُٓب انؾكبئٔ ،ٙاَزظبو ْزا انزهخٛص ٔفق ٔظؼٛبد انخؽبؼخ انغشدٚخ
اٜرٛخ:
* وضعُت انبذاَت ( - :انٕٛو األٔل) خشٔط انجؽم نًًبسعخ سٚبظخ انؼذٔ ف ٙانؾذٚقخ انؼبيخ،
كؼبدرّ كم صجبػ.

* وضعُت انىسط أو انتحىل:
 سؤٚخ انجؽم كٕيخ قبرًخ نى ٚشْب يٍ قجمٔ ،ػذو اْزًبيّ ثٓب نعٛق ٔقزّٔ ،اػزقبدِ أَٓب يغشدكٕيخ أؽغبس...
 (انٕٛو انضبَ )ٙصذٔس ؽشكخ يشٚجخ ػٍ انكٕيخٔ ،افزشاض انجؽم أَٓب صبدسح ػٍ ٔاؽذ يٍانكالة أٔ انقؽػ انعبنخ؛
 ( انٕٛو انضبنش) يالؽظخ انجؽم شجّ ٚذ يًزذح يٍ انكٕيخ ،يًب أصبس فعٕنّ؛ اكزشبفّ أَٓب ٚذ ايشأح ػغٕص؛ ٔظؼّ َقٕدا ف ٙانٛذ انًًذٔدح ٔعقٕؼٓب يُٓب؛ رؾشٚكّ ٚذ انؼغٕص ثهؽف نزُجٓٓٛب؛ عقٕغ انؼغٕص ػهٗ األسض.*وضعُت انىهاَت  :اكزشبف انجؽم أٌ انؼغٕص فبسقذ انؾٛبح.

 تحذَذ شخظُاث انمظت وإبراز سماتها ومالمحها.......................................... :ف ٙانقصخ شخصٛزبٌ :
 بطم انمظت (انشخصٛخ انًؾٕسٚخ)  :سعم ٚغكٍ عٕاس انؾذٚقخ انؼبيخ . -سماته ومالمحهًٚ :بسط سٚبظخ انؼذٔ كم صجبػ  ،قٕ٘ انجُٛخٚ ،ؼًم ف ٙيصُغُٚ ،زً ٙإنٗ فئخ

 3ومط

االيزؾبٌ انٕؼُ ٙانًٕؽذ نهجكبنٕسٚب -انذٔسح انعادَت  – 0202عىاطر اإلجابت  -يبدح :انهغت انعربُت وآدابها -
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اعزًبػٛخ يٛغٕسح ؛
 انمرأة انعجىز :ػغٕص ،فقٛشح ،يششدح ،ثذٌٔ يأَٖٔ ،ؾٛهخ ،ػبعضح ػٍ انؾشكخ ،رجذٔ يغشدكٕيخ ...

 رطذ مكىواث انسمان وانمكان وإبراز دورها فٍ تطىر أحذاث انمظت .................. -مكىواث انسمان  :صالصخ أٚبو يٍ فصم انشزبء ( أيؽبس انهٛهخ انًبظٛخ ،صقٛغ ) انؼزًخ ،فغش انٕٛو

 3ومط

انضبَ ، ٙانغهظ  ،قجم انغبػخ انغبثؼخ صجبؽب  ،فغش انٕٛو انضبنش ...
 دورها  :ـ أعًٓذ خؽٛخ انضيٍ ف ٙاَزظبو أؽذاس انقصخ ٔفق إٚقبع رزبثؼٙ؛ـ اخزٛبس نؾظبد رهزجظ فٓٛب سؤٚخ األشٛبء.
 مكىواث انمكان :انؾذٚقخ انؼبيخ (عبَت انًًش ،انًُضل انًغبٔس نهؾذٚقخ ،انشغشح انكجٛشح). دورها :ـ أعٓى انًكبٌ انعٛق انًؼزى ف ٙإظفبء يضٚذ يٍ انغًٕض ٔاالنزجبط ف ٙانزًٛٛضٔانشؤٚخ...

 تركُب وتائج انتحهُم إلبراز انبعذ االجتماعٍ فٍ انىض ،وإبذاء انرأٌ انشخظٍ فٍمذي لذرة فه انمظت عهً انتعبُر عه بعض انظىاهر االجتماعُت.............................

 1ومط

ُٚزظش أٌ ٚزعًٍ إَغبص انًزششؼ يب ٚأر:ٙ
 رشكٛت َزبئظ انزؾهٛم ٔاعزضًبس يؼؽٛبرّ إلثشاص انجؼذ االعزًبػ ٙف ٙانُص ،ثبإلشبسح إنٗ انٕظؼٛخاالعزًبػٛخ نجؼط انفئبد انًششدح انز ٙرؼبَ ٙانزًٓٛش ٔاإلقصبء ٔاإلًْبلٔ ،ػذو االْزًبو
ثٓب يٍ قجم فئبد اعزًبػٛخ أخشٖ...
 اعزضًبس سصٛذِ انًؼشف ٙإلثذاء سأ ّٚانشخص ٙف ٙقذسح فٍ انقصخ ػهٗ انزؼجٛش ػٍ ثؼط انظٕاْشاالعزًبػٛخ يغ يشاػبح ؼشٚقخ إثذاء انشأ٘ ...
ثاوُا  :درش انمؤنفاث (  6ومط )

 .1تحديد موقع المقطع داخل مسار أحداث الروايت (.................................................نقطتان)

انًمطع يأخٕر يٍ انفصم انشاثع عشش يٍ انشٔاٚخ؛ حٛث رٕجّ سعٛذ يٓشاٌ ،نٛال ،إنٗ لصش سؤٔف عهٕأٌ ،لذ
اسزجذد ثّ سغجخ جبيحخ ف ٙاالَزمبو يُّ ،ثعذيب فشم ف ٙيحبٔنخ لزم عهٛش سذسحٔ ،لذ رى رجبدل إطالق انُبس ثشكم
عشٕائٙ؛ رسجت ف ٙسمٕط ضحٛخ أخشٖ ثشٚئخٔ ،اَزٓذ ْزِ انعًهٛخ ثٓشٔة سعٛذ يٓشاٌ َٔجبرّ يٍ انًطبسدح؛ نكٍ
إخفبلّ فْ ٙزِ انًحبٔنخ ،سٛضٛك عه ّٛانخُبق ٔٚشذد عه ّٛانحصبس...

 .2رصد األسباب ( .....................................................................................نقطتان)
 رُكش عهٕاٌ نًجبدئّ ٔأفكبسِٔ ،رًهصّ يٍ يسبعذح سعٛذ يٓشاٌ ثعذ خشٔجّ يٍ انسجٍ؛ رحشٚض سؤٔف عهٕاٌ انشأ٘ انعبو عهٗ سعٛذ يٓشاٌ ،يًب أصو انٕضعٛخ انُفسٛخ نٓزا األخٛشٔ ،أجج سغجزّ فٙاالَزمبؤ ،رنك ثزصفٛخ يٍ اعزجشْى خَٕخٔ ،عهٗ سأسٓى سؤٔف عهٕاٌ.

 .3جرد القوى الفاعلت وإبراز العالقاث (.............................................................نقطتان)
 القوى الفاعلت الواردة في المقطع:* سعٛذ يٓشاٌ :انشخصٛخ انشئٛسٛخ ف ٙانشٔاٚخ...
*سؤٔف عهٕاٌ :انشخصٛخ انز ٙأسًٓذ ف ٙرعهٛى سعٛذ يٓشاٌ ٔرٕجٔ ،ّٓٛرغزٚخ أفكبسِ ثبنزًشد عهٗ انٕالع...
 العالقاث :* عاللخ ٔئبو ٔرٕافك ( لجم دخٕل سعٛذ يٓشاٌ إنٗ انسجٍ)
* عاللخ صشاع ٔعذاء ( ثعذ خشٔج سعٛذ يٓشاٌ يٍ انسجٍ)
ْٔزا انزحٕل ف ٙانعاللخ يشدِ إنٗ رُكش "سؤٔف عهٕاٌ" نهًجبدئ انز ٙكبٌ ٚذافع عُٓبٔ ،اعزجبس "سعٛذ يٓشاٌ" خطشا ٚزٓذد
يسزمجهّ ٔيصبنحّٚٔ ،جت انزخهص يُّ...

