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 قُ ُحْلٌم َيَتَحقَّ  
ْكُتوَرةُ َمرْ  تِ أَْنهَ             ِويلِ يَ الدُّ   َفاْرَتَمْت َعلَى ُكْرِسيٍّ َتْسَتِردُّ أَْنَفاَسَها اْستِْعَداًدا لِْلُمَغاَدَرِة. ،ُم َعَملَ َيْوِمَها الطَّ

َباِح اْلَباِكرِ            هَ  لََقْد اْسَتْقَبلَْت ُمْنُذ َساَعاِت الصَّ اتِِهْم ِإلِْجَراِء َعَشَراٍت ِمَن اْألَْطَفاِل الَِّذيَن َقِدُموا َمْصُحوبِيَن بِأُمَّ
ُنوا ِمْن ُدُخوِل َعالَِمِهْم اْلَجِديِد بَِسالٍَم. ى َيَتَمكَّ الَقِيَح الالَِّزَمِة َحتَّ ِة َوالتَّ ُروِريَّ لِيَن  الفُُحوَصاِت الضَّ َعالٌَم َيْرُسُموَن فِيِه َغَدُهْم ُمَحمَّ

ِغيَرِة.   بِأَْحالَِمِهْم الصَّ

ُة لِِذْكَرَياٍت َبِعيَدٍة...اِْسَتْسلََمِت الطَّ            ابَّ  بِيَبُة الشَّ

اًعا          ًة َوِحَذاًء لَمَّ اِدَسَة ِمْن ُعُمِرَها اِْخَتاَرْت ِميَدَعًة َوْرِديَّ َها َما َيْلَزُمَها ِمْن أَدَ  ،ِحيَن َبلََغْت السَّ َواٍت َواْشَتَرْت لََها أُمُّ
ةٍ   ا َوُصَوًرا َجِميلًَة.قَِصصً  ُتبِيُّ َوأَهَداَها اْلك ،َمْدَرِسيَّ

َمْتَها َوأََعاَدْت َتْرتِيَبَها فِي ِمْحَفَظتِهَ  لَْم َتَنمِ           اٍت.اْلَفَتاةُ لَْيلََتَها إِالَّ َبْعَد أَْن َقلََّبْت ُمْشَتَرَياتَِها َوَنظَّ َة َمرَّ  ا ِعدَّ
ا َجاَء اْلَيْوُم اْلَمْوُعودُ          َها َوُكلَُّها َتْوٌق َوَفَرٌح. ،إِلَى َمَداِرِسِهمْ  َوَعاَد اْألَْطَفالُ  ،َولَمَّ ُة ُمْنَطلَِقًة ِرْفَقَة أُمِّ بِيَّ  َخَرَجِت الصَّ

ْرسِ  أَْعلََن َجَرُس اْلَمْدَرَسِة َعنْ  ،َبْعَد ُسَوْيَعاتٍ          ِة الدَّ ِغيَرةُ َنْحَو اْلَبابِ  َهَرَعتِ فَ  .اْنتَِهاِء ِحصَّ َشًة َعْن أُ  ،الصَّ َها ُمَفتِّ مِّ
َحاِم. اِْسَتْقَبلَْت  َغا اْألُمُّ وَسَط الزِّ َسًة ُتنِيُر ُعقُولَ الصِّ ى أَْن َتُكونِي ُمَدرِّ ِر َوِحيَدَتَها بِلَْمَسِة َحَناٍن َعلَى َشْعرَها َوْهَي َتقُولُ:" أََتَمنَّ

يِهمْ   أَْو َطبِيَبًة ُتَداِوي اْلَمْرَضى َوُتَخفُِّف آالََمُهْم". ،َوُتَربِّ
امُ        ِت اْألَيَّ ةً  َتُؤمُّ َوَمْرَيُم  ،َمرَّ ُق فِي ِدَراَستَِها َفَتْزَداُد َعِزيَمُتَها قُوَّ  َدْربَِهاَوَيِزيُد إِْصَراُرَها َعلَى ُمَواَصلَِة  .َمْدَرَسَتَها َوَتَتَفوَّ

َها ِمْن َمَرٍض َوتساِعُد َمْن َحْولََها...َوْهَي أَْن ُتْصبَِح َطبِيَبًة ُتَخفُِّف َما أَلَمَّ  ،لِْلُوُصوِل إِلى َغاَيتَِها  بِأُمِّ

ُرَها بَِمْوِعِد  ،إِلَى َسْمِعَها َطْرٌق َخفيٌف َعلَى َباِب اْلَمْكَتبِ  َتَناَهىإِالَّ ِحيَن  َمْرَيمُ  لَْم َتْنَتبِهْ        َوَصْوُت اْلَعمِّ َحاِمِد ُيَذكِّ
 اْالْنِصَراِف.

ُد:" إِنَّ ُمَتالَِطَمٌة. َولَِساُن َحالِهَ  َعلَى َعَجٍل. َوفِي َداِخلَِها ِذْكَرَياتٌ َغاَدَرْت َمْكَتَبَها وَ  .ُمَعاِونَِهاِاْبَتَسَمِت الّطبِيَبُة لِ        ا ُيَردِّ
جاِح"  ِغيَرَة َوقُوٌد لِلنَّ  أَْحالََمَنا الصَّ

 ، التّحّدي، سناء البّكوش                 

      ( بتصّرف) 37 - 34ص . ص ،2016للنّشر، سحردار                                                                   
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 َجْدَوِل:َضْع َأْحَداَث النَّصِّ التَّاِلَيَة ِفي َمَكاِنَها ِمَن الْ  )1  
ُر الَماِضي. –.  ِاْسِتْقَباُل اَألْطَفالِ  –ُمَغاَدرَُة اْلَعَمِل.  ≠  َتَذكُّ

َهايَةِ َوْضُع ال   5]0 نـِّ   َوْضُع اْلِبَدايَةِ  ِسَياُق التََّحوٌّلِ  

0[5   
ُر الَماِضي ُمَغاَدَرةُ اْلَعَمِل.  اِْستِْقبَاُل األَْطفَالِ  تََذكُّ

 
0[5 
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 :اْلِعَباَراِت اْلُمَسطََّرَة َحَسَب اْلَمْعَنى الَِّذي َأَفاَدْتُه ِفي النَّصِّ  ِاْشَرحِ  ®2

ِغيَرةُ َنْحَو اْلَبابِ  َهَرَعتِ  ≠ جرت ( أو ما يفيد نفس المعنى)∫  َهَرَعتِ          0,25  .الصَّ

 .َمْدَرَسَتَها َتُؤمُّ َمْرَيُم  ≠ تذهب ( أو ما يفيد نفس المعنى)∫  َتُؤمُّ          0,25
 .َدْربَِهاَعلَى ُمَواَصلَِة  َوَيِزيُد إِْصَراُرَها ≠ ما يفيد نفس المعنى)/ مشوارها ( أو طريقها∫  َدْربَِها  0,25
  .إِلَى َسْمِعَها َطْرٌق َخفيفٌ  َتَناَهى ≠ بلغ ( أو ما يفيد نفس المعنى):َتَناَهى          0,25

ْيِن   )3   ْيِن ِمْن َحَياِة الطَِّبيَبِة. َداَرْت َأْحَداُث النَّصِّ ِفي َمْرَحَلتـَ                                                                                  ُمْخَتِلَفتـَ
ْدُهَما َمَع ِذْكِر اْلَقرِيَنِة اْلُمَناِسَبةِ   .َحدِّ

 مرحلة الدراسة اْألُوَلى: اْلَمْرَحَلةُ  ≠  0,25

تِ اْألَيَّامُ  اْلَقرِيَنُة: •  0,25 ُق فِي ِدَراَستِهَا ،َمرَّ  َوَمْريَُم تَُؤمُّ َمْدَرَستَهَا َوتَتَفَوَّ

 مرحلة العمل كطبيبة اْلَمْرَحَلُة الثَّانَِيُة: ≠  0,25
ْكتُوَرةُ َمْريَُم َعَمَل يَْوِمهَا الطَِّويلِ أَنْه اْلَقرِيَنُة : •  0,25  ِت الدُّ

•  
•  

 

 ؟ رَاِسيَّةِ َمِسيَرِتَها الدِّ  ِطيَلةَ َمْرَيُم  َكْيَف َكاَنتْ    ≠√ ®4  
  تفيد اإلصرار على النجاح واالجتهاد)مجتهدة / مثابرة /قوية العزيمة/ ...(كّل صفة   0,5

 
 تريد أن تحقق حلمها ورغبة أّمها ( أو ما يؤدي نفس المعنى) ألنّها     ِلَماَذا؟ ≠«          

 

 
 

 
0,5 

 " َأْحَالَمَنا َوُقوٌد ِللنََّجاحِ أن " تـََرى الدّْكُتورَُة َمْرَيمُ   ≠  ®5  
 َهْل تـَُواِفُقَها الرَّْأَي؟ 

 لماذا؟ 
) إبداء الّرأي. 0,5يسند نصف النقطة (  

) إلى الّتعليل الوجيه والمناسب للّرأي .00،01تسند نقطة (  

.العدد المسند إلى إبداء الّرأي مشروط بالّتعليل المناسب  

  

0,5 

1 
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ْد     ِفي َما يَِلي: طََّرةوظائف اْلِعَباَراِت اْلُمسَ َحدِّ
 

1®  

ا َجاَء  ≠ فاعل∫ اْلَيْوُم اْلَمْوُعودُ   0,5   .اْلَيْوُم اْلَمْوُعودُ َولَمَّ

َها ِمْن َمَرٍض   0,5 َها ِمْن َمَرٍض ُف ُتَخفِّ  ≠ مفعول به∫ َما أَلَمَّ بِأُمِّ   .َما أَلَمَّ بِأُمِّ

ةً   0,5 ةً َفَتْزَداُد َعِزيَمُتَها  ≠ تمييز∫ قُوَّ   .قُوَّ

  .ِذْكَرَياٌت ُمَتالَِطَمةٌ َوفِي َداِخلَِها  ≠ مبتدأ مؤّخر∫ ِذْكَرَياٌت ُمَتالَِطَمةٌ   0,5

المرحلتين . تاحيحة.  يفترض أن تتضمن القرينة العبارات المذكورة  في كل) إِلى اإلجابة الصّ 25،0يسند ربع النقطة (  
)00،00إذا زاد المتعلّم قرينة خاطئة يسند إليه صفر (  

 كل الصياغات التي تفيد االجتهاد والعمل الجاد والتحلّي بالطموح والعزيمة
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َياِق َمَع الشَّْكِل التَّامِّ َما ُهَو ُمَسطٌَّر َأِعْد ِكَتابََة     :َحَسَب السِّ
 

2®  
ابَّةُ اِْسَتْسلََمِت  ¢                                                                                                         ¢ Æٍت َبِعيَدةٍ لِِذْكَرَيا الطَّبِيبَةُ الشَّ

رٌ ( ≠  0,25 0,25 ابُّ  الطَّبِيبُ    اِْسَتْسلََم ) :  ُمْفَرٌد ٌمَذكَّ   Æلِِذْكَرَياٍت َبِعيَدةٍ  الشَّ

ٌر) :   ≠  0,25 0,25 ى ُمَذكَّ ابَّانِ الطَّبِيبَا    اِْسَتْسلََم (ُمَثنَّ   Æلِِذْكَرَياٍت َبِعيَدةٍ  ِن الشَّ

0,25 0,25 

ٌث) :  ِاْسَتْسلََمتِ  ≠  ابَّاتُ  (َجْمٌع ُمَؤنَّ   Æلِِذْكَرَياٍت َبِعيَدةٍ  الطَّبِيبَاُت الشَّ

 
 

َناتِ ُمْر بِاْلُجْمَلِة التَّاِلَيِة َوَلًدا ُثمَّ َمْجُموَعًة ِمَن اَألْوَالِد ُثمَّ َمْجُموَعًة ِمَن الْ    ®3 .بـَ  
ِويلِ  أَْنًهتِ  ¢      ¢ َعَملَ َيْوِمَها الطَّ

ِويِل. أَْنهِ  ≠  0,5   َعَملَ َيْوِمَك الطَّ
ِويِل. أَنْهُوا ≠  0,5   َعَملَ َيْوِمُكْم الطَّ
ِويِل. أَنِْهينَ  ≠  0,5   َعَملَ َيْوِمُكنَّ الطَّ

    

 :وٌب َمَع الشَّْكِل التَّامِّ اْلَجْدَوَل التَّاِلي َحَسَب َما ُهَو َمْطلُ  َأْكِمْل   
 

4®  

  اْلَمْصَدُر َنِكَرةً    
 اَمْنُصوبً 

ِاْسُم اْلَمْفُعوِل َنِكَرًة 
 اَمْرُفوعً 

ِاْسُم اْلَفاِعِل َنِكَرًة 
 َمْنُصوبًا

اْلِفْعُل اْلَماِضي ُمْسَنًدا ِإَلى 
 اْلُمْفَرِد اْلَغاِئِب 

 

ا  إِْصَراًرا   0,25 0,25   أََصرَّ  ُمِصّرً
  اِْسَتَردَّ   ُمْسَتَردٌّ  اِْستِْرَداًدا   0,25 25]0
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َها َهَذا اْلَخوْ  ،ِمَن االْلِتَحاِق بِاْلَمْدَرَسةِ  َخاَفْت ُأْخُتَك الصُّْغَرى  َراَسِة ِبَشَغٍف.ى الدِّ َف وَتْجَعَلَها تـُْقِبُل َعلَ َفَحاَوْلَت َأْن تـُْبِعَد َعنـْ  
ُنُه اْلِحَواَر الَِّذي َداَر بـَيْـُنُكَما اُْكُتبْ  ْمُر.اْألَ ذُْكْر َما آَل ِإَلْيِه اوَ  ،ِصًفا َحاَلَة ُأْخِتكَ َوا َنّصا َسْرِديّا ُتَضمِّ  

 

 

 
 

ا يسند إليه صفر (يفترض أن يشكل المتعلّم العبارات  شكال تاّما فإذا أخلّ ُكلّّيا أ )00،00و جزئِّيً  

ا يسند إليه صفر ( )00،00يفترض أن يشكل المتعلّم العبارات  شكال تاّما فإذا أخلّ ُكلّّيا أو جزئِّيً  

ا يسند إليه صفر ( )00،00يفترض أن يشكل المتعلّم العبارات  شكال تاّما فإذا أخلّ ُكلّّيا أو جزئِّيً  
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 المالءمة : توافق اإلنتاج مع المطلوب من جهتي المضمون والّشكل.  08
 ق بالمدرسة/ وصف حالة الخوف خوف األخت الصغرى من االلتحا ≠
 التحاور مع األخت ≠
 ذكر الحجج وتشجيعها على الّدراسة  إبعاد هذا الخوف عن األختمحاولة  ≠
 ذكر  موقف األخت ≠
 ذكر نتيجة الحوار: موقف األخت ووصف حالتها ≠
 صياغة التحرير في شكل نّص سردّي يتخّلله الحوار ويتضّمن مقاطع وصفّية ≠

 

 
 سالمة بناء الّنّص: 

 حّول طويل نسبّيا، وضع ختام قصيراكتمال البنية الّسرديّة:  وضع بداية قصير ،سياق ت ≠
 ترتيب األحداث ترتيبا منطقّيا (خطّّيا أو غير خّطي) ≠
 استعمال األبنية اللغويّة وقواعد الّرسم استعماال سليما. ≠

 
 

 

 الّتصّرف في نمط الكتابة
 اعتماد الّسرد الذي يتخلله الحوار

 

 
 
 

 :الّلغة والّطرافة ثراء
 استعمال معجم فصيح ≠
 تنّوع الّتراكيب ≠
 ظهور فكرة متمّيزة أو أكثر ≠
 تصّرف طريف في حبكة الّنصّ  ≠

 
 

 

 :حسن العرض
 وضوح الكتابة وتمايز الفقرات ≠
 عالمات الّتنقيط ≠
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) إلى كلّ مؤّشر5،0يسند نصف الّنقطة (  

له الحوارالّسرد الذي يتخلّ  ) إلى00،2تسند نقطتان (  
 ) إلى اعتماد الحوار00،1تسند نقطة  ( -
 ) إلى اعتماد الّتنقيط الّسليم والعتماد أفعال القول00،1تسند نقطة ( -

)  إلى كلّ مؤّشر5،0ة (تسند نصف الّنقط  

) إلى كلّ مؤّشر5،0يسند نصف الّنقطة (  

كلّ مؤّشر )  إلى25،0يسند ربع الّنقطة (  


