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ّٕسح 6102-6106ٌشاػً رؼهٍك انّذسٔس ٔانّزٕصٍف انًؼّذل نهؼبو انّذساصً )ًَٕرج يضبثمخ   (ٔزّزى صذٔس انًُبْح انًط

 

 انًٕصٍمى ُنّغخ انًشبػش

 

ا -1 ٌّة تصُل إلى السَّ ٌّة، مع بسإنَّ اللؽة الموسٌق اتها، سواٌء أوهً اآلالرعة من خالل وسائلها األساس ٌَّ كانت ت على مختلؾ أشكالها وتقن

رة، آالتٌ  ٌّة أم ُمتطوِّ ٌّة بدائ ًّ لإلنسان، وانسجامه مع إذ تعبِّر عن  والِعشق والُهٌام،لعاطفة والُحّب ألّنها ؼذاء ا موسٌق وح ًّ الرُّ التسام

هً لّؽة تنشر أرواحها فً الطبٌعة، وترفرُؾ مالئكُتها فوق والموسٌقى . وُتنّمً روح التناؼم والّسالم اآلخر، وتعٌد توازن النَّفس،

ًَ مشاعَر اإلنسان وتتواصل مع حٌا األمواج، ٌّة لُِتحاك ٌّوم ٌّته المختلفة،ته ال مهرجانات الفرح ومناسبات فً فهً ترافقه  وفعال

  .الحزن

مُّ بسبب اللحن الذي ٌت ألنَّها تسُبر أؼواره، الٌوم وفً المستقبل، لموسٌقى تعمل على تصوٌر النَّفس،عناصر اا ال شكَّ فٌه أنَّ وممّ  -2

 ًّ لَّم الموسٌق ا،م اوبسبب اإلٌقاع الذي ٌنظَّ  ،أواًل  بناُإه فً السُّ ًٌ ًّ لحركة اللحن ثان ًّ والتّ وبسبب التّ  لتَّعاقب الزمن وزٌع وافق الصوت

ٌُعطً دوًرا لكّل آلةٍ  ًّ الذي  ًّ والعازؾ  أركان الموسٌقى تكمن فً المإلِّؾفإنَّ  ،وبهذا. وٌزٌد من ثراء اللَّحن ثالًثا الموسٌق الموسٌق

ٌّةوالُمستمع، تماشًٌ  والُمؽّنً ٌّة أُخ وقد. ا مع العناصر الموسٌق واحٍد  وهذا أنَّ كلَّ  رى،ُتشكّل هذه العناصر واألركان أنواًعا ُموسٌق

ٌُعّبر عن مدى تؤثٌر تلك األنواع فً الّسامع فحسُب، بل ُتعبِّر عّما ُتحِدثُ  ٌّز بؤسلوب خاّص، ال  اهتزازاٍت راقٌٍة  فً ه من منها ٌتم

ٌّة  .األرواحبه ا تنتشً كانت الموسٌقى وما زالت عالمً  إًذا،. النَّفس اإلنسان

ٌّة حّتى تبلورَ تلك البداٌات للموسٌقى قد مَ  تْ وكانَ  -3  فٌما بعد مدارسُ  تْ هَّدت لتطوٌر مهارات العازفٌن وتحسٌن اآلالت الموسٌق

ٌّة، وقد برزَ  ذلك ّم فً أعقاب حّتى اآلن، ث َزؾ لكبار الذٌن ما زالت موسٌقاهم ُتعفً تلك الِحقبة العدٌد من الموسٌقٌٌن ا موسٌق

ٌّة فً ألم ًّ عمالقة الموسٌقى الكالسٌك ٌّة  انٌا وإٌطالٌا،العصر الكالسٌك ٌّات تلتزم بالحالة الثقاف وألَّفوا ألحاًنا تعتمد على قواعد ونظر

ٌٌّن الذٌن  حّتىولكن سرعان ما أخذ الفّنان حرٌته فً التفكٌر والتطوٌر . للمجتمع ٌّة أمام الموسٌق فُِتحت آفاق االنطالق للرومانس

ٌّة،خرجوا عن قواعد الكالس  أٌتها الموسٌقى؟ ما أنتِ  ولكن،. خٌال واألسطورةلٌخوضوا مواضٌع الُحّب وال ٌك

ٌّة عند هذه الحدود،لم ٌقؾ تطّور ال فً الُمقابل، -4 روا أسالٌب ابتكٌن الذٌن تظهر مجموعة من المإلّفولعلّه امتّد لكً  مدارس الموسٌق

ٌّة والرمزإذ تتما جدٌدة فً وضع ألحانهم، ٌّة،رة والسُّ ٌّ شى مع الحركة االنطباع ٌّة تْ ثَ التً حدَّ  ٌال عر والشِّ فً مجال الفنون التشكٌل

 .واألدب

 

ًّ،    "انثمبفخ انًٕصٍمٍّخ" انّذٌٍ األَصبسّي، ُزضبو  ، يدّهخ انؼشث

 . 035-036ص  ،6100، 636يطجؼخ انكٌٕذ، انؼذد 

 (ثزصشف)

  

 

 انٍٓئخ األكبدًٌٍّخ انًشزشكخ
انّهغخ انؼشثٍّخ ٔآداثٓب: لضى   

 

 نغخ ػشثٍّخ :انًبّدح

 انثبٌَٕخ انؼبيخ: انشٓبدح
 ؼبّيخ ٔػهٕو انسٍبحانفشػب: انؼهٕو 

 -6-سلى ًَٕرج 
 صبػزبٌ َٔصف انّضبػخ:انًّذح 
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ًّٔنب  (صجغ ٔػششٌٔ ػاليخ َٔصف)                                                                                 :ٔانّزسهٍم انمشاءحفً  -أ

ًّ خاصّ  -1 ًّ  فً الفقرة األُولى حقل ُمعجم د اسصذ . باالنفعال الموسٌق عناصره، وحدِّ

 .  وظٌفته

 

 (ونصؾ عالماتثالث )

جوابك استناًدا إلى ثالثة ػّهم . النَّمط المسٌطر على الفقرة الثانٌة من الّنصّ  ػٍٍّ -2

 .مإشرات مقرونة بالشَّواهد

 

 (سّت عالمات ونصؾ)

ٌّن وظٌفتها اصزخشج -3 ٌّة، حّدد نوعها، وب  (ونصؾ أربع عالمات) .  من الفقرة الثالثة جملة إنشائ

ًّ الشعوب، ُمعلِّالً جوابكاششذ  -4  (أربع عالمات) .                       فً خمسة أسُطر كٌؾ أّن الموسٌقى تدلُّ على رق

ٌّلة بخطّ  زّذد -5  (ثالث عالمات) .   فً سٌاق الّنّص وظٌفة كّل من أدوات الّربط الُمذ

لم ٌقؾ تطّور المدارس  :" فً الفقرة الّرابعةبالّشكل المناسب أواخر الكلمات  اضجط -6

ٌّة عند هذه الحدود،  ٌّة … الموسٌق ٌّة والرمز إذ تتماشى مع الحركة االنطباع

ٌّة رٌال  ".والسُّ

 

 

 (ثالث عالمات)

غعنواًنا آخر للنّص،  اخزش -7  (ثالث عالمات) .  اختٌارك َوَسوِّ

 

ًٍب  (اثُزبٌ ٔػششٌٔ ػاليخ َٔصف)                                                                                   :انّزؼجٍش انكزبثً فً -ثبَ

 :اخزش ٔازًذا يٍ انًٕضٕػٍٍ اَرٍٍٍ، ثّى ػبندّ

ّٔل  ".لوال الموسٌقى لكانت الحٌاة خطؤ : "لبل  ٍَزشّ : انًٕضٕع األ

ًّ فً عصر التطّور والّتكنولوجٌا اششذ ٌّة الموسٌقى فً تهذٌب الّشعور اإلنسان  . هذا القول، متحدًثا عن أهم

 

 .ً األصٌلرٌن لتراثهم الفنّ ان هذا العصر إلى الفنون الؽربٌة، كالرقص والؽناء، والموسٌقى، متنكّ ٌمٌل معظم شبّ  :انًٕضٕع انثبًَ

ة لها، مقّدًما على ثالثة أسباب لهذه الظاهرة، وثالث نتائج سلبٌّ  ، بنمط تفسٌري توضٌحً،الكالمتوّسع فً شرح هذا القول ، مفّصالً  

 .اقتراحٌن فً هذا المجال
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 انٍٓئخ األكبدًٌٍّخ انًشزشكخ
انّهغخ انؼشثٍّخ ٔآداثٓب: لضى   

 

 نغخ ػشثٍّخ :انًبّدح

 انثبٌَٕخ انؼبيخ: انشٓبدح
 ؼبّيخ ٔػهٕو انسٍبحانفشػب: انؼهٕو 

 -6-سلى  ًَٕرج 
 صبػزبٌ َٔصف انّضبػخ:انًّذح 

ّٕسح 6102-6106رشاػً رؼهٍك انّذسٔس ٔانّزٕصٍف انًؼّذل نهؼبو انّذساصً )أصش انّزصسٍر   (ٔزّزى صذٔس انًُبْح انًط

 

ّٔ                                                       :سهٍم ٔانّز انمشاءحفً  -اًلأ

 انًدًٕع خزء انؼاليخ اإلخبثخ ٔيؼبٌٍشْبػُبصش  انضؤال

ًّ خاصفً  - 0 الّسامع، ؼذاء العاطفة : "باالنفعال الموسٌقً وعناصره الفقرة األولى حقل معجم
، انسجام اإلنسان مع اآلخر، توازن الّنفس، روح التناؼم  ًّ والُحّب والِعشق والّهٌام، التسامً الروح

أرواحها فً الطبٌعة، مالئكتها، لُِتحاكً مشاعر اإلنسان، والّسالم، والموسٌقى هً لّؽة تنتشر 
 ".مهرجانات الفرح والحزن

ٌتماسك النّص  قى هً عالقة النتٌجة بالّسبب وبهبالموسٌ عالقته: خ ْزا انسمم انًؼدًًٔظٍف -
 ...وٌترابط
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½ 1 
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 :ومإشراته الثالثة مسٌطر على الفقرة الثانٌة من النّص، ٕضٍسً انًُط انزفضٍشي انّز 6

والوصول إلى نتٌجة " لماذا"و" كٌؾ"وتوضٌحها باإلجابة عن : عرُض المسؤلة :انجُبء - أ
 :عام إلى خاص 

 مما ال شّك فٌه أن عناصر الموسٌقى تعمل على تصوٌر الّنفس: "عرض المسؤلة." 

 تسُبر أؼواره ألَٓب(: انًظبْش" : )كٍف" -: رٕضٍسٓب 
 ،"للحن الذي ٌتّم بناإه فً الّسلّم الموسٌقًبسبب ( :" األصجبة" ) نًبرا" -

ًّ لحركة اللّحن"                      ،"بسبب اإلٌقاع الذي ٌنّظم التعاقب الزمن

                   " ًّ ًّ والتوزٌع الموسٌق  ،"بسبب التوافق الصوت

 .إًذا، كانت الموسٌقى وما زالت عالًما تنتشً به األرواح ( :انُزٍدخ: )إًرا -

 "لذ رشّكم" -: زخذاو األصهٕة انخجشياص - ة

ٌّ أسكبٌ انًٕصٍمى  -  "إ

ًّ   -ج    ثم: اصزخذاو انجشْبٌ اإلضشاث

ًٍب، ثبنًثب" اصزخذاو انزجٌٕت ٔانزؼذاد   -د    . أٔاًل، ثبَ

 :اصزخذاو أدٔاد انشثط انخبّصخ ثبنزؼهٍم ٔانزفضٍش ٔاالصزُزبج  -ِ  

 ألَّٓب: انزؼهٍم  -

 ْزا ٌؼًُ : انزفضٍش  -

 إًرا: االصزُزبج  -
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½ 1 
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½6 

ٌّة فً الفقرة الثالثة هً - 3  "ما أنت أٌتها الموسٌقى ؟ : " الجملة اإلنشائ

ٌّة: نوعها  - ٌّة استفهام  طلب

 ...اإلنكار والّدهشة : وظٌفتها  -

 ½1 

½1  

½1  

 ½4 

 .إجابة حّرة - 4

 

فقرة  كتابة 2
 متماسكة

الّتعلٌل  2-
 بشكل 

4 

ٌّة: لذ 5  حرؾ تحقٌق وظٌفته التؤكٌد على أّن الموسٌقى تعمل على تحسٌن اآلالت الموسٌق

وظٌفته االنتهاء والؽاٌة والوصول والّتؤكٌد على فتح اآلفاق " إلى أنْ :" حرؾ جّر بمعنى  :زّزى
ٌّة ٌّة للمدرسة الرومنس  .الموسٌق

½1 

 

 ½1 
3 

ٌّةِ  المدارسِ  تطّورُ  لم ٌقؾْ  6 ًْ  امتدَّ  هُ ولعلَّ  الحدودِ  هذهِ  عندَ  الموسٌق  المإلفٌنَ  منَ  مجموعةٌ  تظهرَ  لك
ٌِّة  مْ هِ ألحانِ  فً وضعِ  جدٌدةً  ابتكروا أسالٌبَ  ذٌنَ الّ  ٌِّة والرمز إْذ تتماشى مَع الحركِة االنطباع

ٌّةِ  رٌال  .والسُّ

لكّل  1حسم تُ 
 3 خطؤ

 "...الموسٌقى والحٌاة : "العنوان المناسب هو 2

 ...ٌساعد هذا العنوان على اكتشاؾ موضوع الكالم للنصّ :  الّتسوٌػ

1 

2 3 
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ًٍب ًّ:  ثبَ  فً انزؼجٍش انكزبث

ّٔل  :انًٕضٕع األ

 :انًمذيخ 0

ٌّ: فكشح ػبّيخ  - المطالعة، : معظم الناس ٌمارسون هواٌات خاّصة، لٌمألوا أوقات فراؼهم  إ
 .الموسٌقى، الّنحت، الرسم، الرٌاضة

 تهّذب الموسٌقى أفكار الناس؟ كٍف : طشذ اإلشكبنٍّخ -

3 
½1  

½4  

 :صهت انًٕضٕع 6

 :ششذ انمٕل 

ٌّة ِعّدة هواٌات - وقد اختلفت نظرة بعضهم إلى الفنون . ٌمارس معظم الّناس فً حٌاتنا االجتماع
ٌّة وتنوع أعمالهم ووظائفهم  .باختالؾ مقّدراتهم العقل

ٌّة إلى عوالم جمٌلةالموسٌقى لؽة العواطؾ،  - وهً نؽٌم وصوت . ولحٌن ٌشّد القلب بقّوة سحر
 .وآلة، ورقّة، وروح متسامٌة

، أّما "، "اإلٌقاع"، "اللحن:"تتؤلّؾ الموسٌقى من عناصر وهً - ًّ االشكال "التوافق الصوت
ٌّة ٌّة، ومنها "الموسٌق ٌّة، والعالم ٌّة، والؽرب ٌّة، والمحل  :، فتشمل الموسٌقى الشرق

ٌّةالس*  التً تتراوح بٌن القصٌدة واألسطورة واإلٌحاء بموضوع ما، كوصؾ الطبٌعة، أو : ٌمفون
 .إطالق مشاعر الُحبّ 

ٌّة تنفرد فً العزؾ بشكل واضح بمصاحبة األوركسترا بما : الكونشٌرتو*  مقطوعة آللة موسٌق
سٌقً فً صٌاؼة ٌشبه الحوار بٌن اآللة المنفردة واألوركسترا وتبرز فٌها مهارة المإلّؾ المو

 اللحن

ٌّة مستوحاة من رواٌة أو أسطورة تنتظم خاللها جمٌع الفنون من : األوبٌرا*  ٌّة ؼنائ مسرح
 ...موسٌقى وؼناء وما سوى ذلك

تساعد الموسٌقى على التآخً اإلنسانً وانسجام النفس مع اآلخرٌن وترتبط فً أجمل المشاعر  -
ٌّة، ألّنها على عالقة بالحّب، وته  .ّذب الذوق وتصقل النفساإلنسان
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½2 

½2 
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 :انخبرًخ 3

الموسٌقى لؽة العاطفة والّسالم والّنشوة والهدوء والتاّمل فً ظّل ضّجة التطّور  اًرا،: اصزُزبج -
 ...ومطحنة األعصاب

؟ وإلى أٌن ٌمكنها أن تصل : طشذ آفبق خذٌذح - ًّ هل الموسٌقى هً أسمى أنواع اإلبداع اإلنسان
 بحالة اإلنسان فً المستقبل؟ 

2 

 

 

2 
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 :انًٕضٕع انّثبًَ

0 
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 :انًمّذيخ

 .مقّدمة عاّمة تمّهد للموضوع -

 .مقّدمة خاّصة تنطلق من نص الموضوع -

3 
½1  ½4  

 :صهت انًٕضٕع

السباب العربً ومٌله إلى الفنون الؽربٌة، وتنّكرهم لتراثهم رسم صورة واضحة لواقع  -
 .األصٌل

 .تفصٌل الكالم على ثالثة أسباب لهذه الظاهرة -

 .ةتفصٌل الكالم على ثالث نتائج سلبٌّ  -

 .تقدٌم اقتراحٌن للحد من هذه الظاهرة -

 

4 

3 

3 

4 
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 :انخبرًخ

 خالصة لما سبق من أفكار موّسعة -

 من الموضوع فتح أفق جدٌد انطالًقا -

2 

2 
4 

 51 انًدًٕع                                  .ثسضت دسخخ انمصٕس انهغّٕي ٌسزف ززى ثهث انؼاليخ  

 


