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السداسي الخامس
اختر موضوعا واحدا
الموضوع األول :اقرأ النص وتناول من خالله اآلتي :الفضاء – الراوي – الزمن -الشخصيات 21( .ن)
 اإلجابة في شكل مقال  -للطالب (ة) الحرية في اختيار المنهج المناسب لقراءته.8ن األسلوب

إبراهيم الكوني/عشب الليل

الموضوع الثاني:

أكتب نصا سرديا (من إبداعك الخاص –ال يقل عن  01أسطر )-موظفا اآلتي- :استباق واسترجاع (14ن) -فضاء واقعي وآخر متخيّل(14ن)،
الراوي مساو للشخصية الحكائية(13ن) –الشخصيات تظهر في مستواها العاملي والممثلي13(.ن)-انطلق في نصك من المتن الحكائي اآلتي:

حكاية طالبة جامعية تعاني صعوب ة التأقلم في المدينة بعد أن تركت قريتها وأهلها .كما أنها ترغب في النجاح وتسعى لتحقيق طموحها رغم
الصعوبات 10(...ن  /اللغة واألسلوب السردي)

النص ..." :وقف طويال في الخارج أمام بيته المتهالك ،كان ينظر تارة للمدينة الموحشة وقد سكن الشحوب وجوه ساكنيها ،وتارة يلتفت

االختبار األول في مقياس

السرديات العربية الحديثة وم
السنة الثالثة أدب عربي
المدة09:د

جانفي 2019

السداسي الخامس
اإلجابة النموجية

الموضوع األول:

المقال  :المقدمة  +الخاتمة 2ن

تحديد الفضاء المفهوم 0ن التحديد من النص والشرح /الوادي السفوح ....وتحديد التقاطبات الضدية 2ن

الراوي أكبر من الشخصية -هو -مفهومه 0ن الشرح 2ن

الشخصية العاملة السيّد يرغب في شيء في الوادي  ...المساعد هو العبد  /الممثل= السيّد(المولى)  +المملوك

(بصفاته) 2ن

الزمن االسترجاع /رافقتني البارحة...2 /ن

 8ن اللغة واألسلوب كل خطأ (نحوي -إمالئي -تركيبي)1.20-( )...
مالحظة  :تحديد المنهج ضمنا في المقال (البنيوي أو اإلجتماعي)..
الخروج عن الموضوع = 21/12

الموضوع الثاني:

نص سردي من إبداع الطالب ينطلق من المتن المق ّدم حول الطالبة الجامعية ،ويحتوي على/

كنت ..في ذاك الزمن ...سأصبح بعد زمن)...
-استباق واسترجاع (14ن) يجب تحديد المحدد اللغوي ( ُ

-فضاء واقعي وآخر متخيّل(14ن) يجب ذكر المحدد اللغوي (في القرية ...البيت ...الجامعة ...المدينة) ...

-الراوي مساو للشخصية الحكائية(13ن) الراوي بضمير أنا (المتكلم) يجب أن يتم السرد من خالل الشخصية

ذاتها

–الشخصيات تظهر في مستواها العاملي والممثلي13(.ن) العاملي الوظيفي في رغبتها في التفوق والممثلي في

صفاتها واسمها.

 10(...ن  /اللغة واألسلوب السردي)
مالحظة :الراوي أكبر من الشخصية = (3-ن)  /كل نص يق ّدم على أنه مقال وليس نصا سرديا = (8-ن)

كل خطأ (نحوي -إمالئي -تركيبي .)1.20-( )...الخروج عن الموضوع = 21/12
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إعالن
يعلن األستاذ(ة) :حمزة قريرة لطلبة السنة :الثالثة أدب عربي

تقرر إجراء فحص أوراق االختبار األول
تخصص :أدب عربي أنه ّ
في مقياس :السرديات العربية الحدثة والمعاصرة يوم :الخميس
.

 2121/10/00في الساعة 04:11:القاعة30:

.

مهمة :كل طالب يتخلّف عن حصة الفحص ،ال يمكنه
مالحظة ّ
المطالبة به بعدها.
أستاذ المقياس

