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 :الموضوع .0

لُ  1َبْيَنَما ُكْنتَ  ْشَهاِريَِّة اّلِتي َتتَّخِ  2َتَتَجوَّ ِفَتاِت اْْلِ اة  ِلتَ ُصْحَبَة َصِديِقَك ِفي َشَواِرِع اْلَمِديَنِة َلَفَتْت اْنِتَباَهُكَما َكْثَرُة الَّلَّ َماِل اْلَمْرََِة ََََ ََ  ْْ ِِ ِِيَّةِ ُذ  ِتْهََّل ْْ ْْ ِِ ا ََ ِِ ِِ ال ي َْ 3ْرِِ َِ َتْح ْْ َصِديُقَك  4. َفا
يَّ  ْقِتَصاَِ ْْ ا ِتَماِعيَّ َِ َْ ْْ َيْدَعُم ُرِقيََّها ا َها َِ ِِ ز ِثَقَة اْلَمْرََِة ِبَنْف ب ا ُيَعزِّ َِ ْك َِ ُه  َر ََِعدَّ ِْ َتْهَجْنتَ اْْلَ ْْ ِْ ا َها 5ف ، ِفي ِيي وَِ َُ ا ِلُو َتْهِديد  َرََْيَت ِفيِه َتْحِقير ا ِلِكَياِن اْلَمْرََِة َِ َر َِ ِْ  .ََْنَت اَْل

َِهة نظره. 6انقل ِبيْ صديقكف ، ِرّكزا عَى ِا ْقته ِْ يجِ ْلقناعه بالعدِل عْ   الحوار الذي َار بينك 
                                                           

 .حجاجّي، وعند الجواب يصبح هذا المخاطب بالكاف متكّلما بالضمير أنا المتعّلم وهو في وضعّية االمتحان، وهو مطالب بأن يجيب في شكل مقالالخطاب موّجه إلى  1 
السرد في الموضوع: وجود الصديق وتحديد المكان وهو شوارع المدينة، ولكّن المطلوب ليس السرد بل الحجاج، إّنما السرد مجّرد  تومن مؤّشرا ،فعل التجّول داّل على نمط السرد 2 

 .وسيّبين ذلك في مقياس اإلصالح مدخل إلى الحجاج
عّي من "، والفعل "لفت" يشير بالضرورة إلى كثرة الالفتات من ناحية وبروزها النو ...بينما "رغم أّنها بدئت بمفعول فيه  "لفت"هنا نهاية الجملة األولى التي هي فعلّية رأسها الفعل  3 

قنيات رفيعة ما فيها من صناعة وتلتستحوذ على األنظار تلفت النظر بنوعيه و ألّنها ذات وظيفة تنبيهّية عالية  "(لفت"من )جمع اسم الفاعل ناحية أخرى، ولذلك سّميت الفتات 
)وقد  حةالجملة الفات محيلة على مقّدمة الموضوع أي التأطير السردّي، وتلك هي حالمن نّص الموضوع  الفعلّية األولىوهذه الجملة  لى األنفس والعقول.تمهيدا لالستحواذ ع

 في مجمل ما يطرح مدرسّيا من المواضيع الحجاجّية في السنة التاسعة.تكون أكثر من جملة( 
لفعل "استحسن" اكما سوف يتوّضح الحقا. و  شوارع المدينةالتي أفضت إلى موقفين متضاّدين من الفتات اإلشهار المنتشرة في  والمراد نتيجة الجولةهنا "الفاء" داللتها النتيجة  4 

 االستحسان واإلعجاب بصور ومعه الفعل "عّد" فاعلهما واحد وهو صديق المخاطب في نّص الموضوع، هذا الصديق طرف في الجولة وقد كان له موقف من مشاهد الجولة وهو
 .يعطيه وجاهة ومشروعّية ويسهم في تناميه وصوال إلى المآل الحجاجيّ  المرأة تمأل الفتات اإلشهار. وسيشّكل هذا الصديق عند تحرير المقال طرفا في الحوار

 وهذان الموقفان هما مدار الحجاج وجوهر الموضوع.ة في مجال اإلشهار، موقفان متناقضان أو أطروحتان متضاّدتان إزاء استعمال صورة المرأاستحسن صديقك:  ≠استهجنت  5 
يز على وهذا النقل خصيصته األساسّية هي الترك .مع حال، وهي طلبّية، المطلوب فيها: نقل الحوار به "انقل الحوار ... مرّكزا ..." جملة فعلّية مكّوناتها: فعل مع فاعل مع مفعول 6 

ج للسلع يالمقال ــــ أي المتعّلم ــــ من حجج تسعى إلى إقناع صديقه بترك ما استحسنه من استعمال جمال المرأة عبر صورها في إشهار غرضه الترو ما يسوقه المتكّلم في 
قاد برأيه أطروحة صديقه ومحاولة حمله على االعتاالستهالكّية واعتبار ذلك معّززا لثقة المرأة بنفسها وداعما لرقّيها االجتماعّي واالقتصادّي. وغاية المتكّلم في المقال هي دحض 

 وهو أّن استغالل جمال المرأة في اإلشهار لغايات تجارّية ماّدّية ربحّية ليس إاّل تحقيرا من شأنها وتهديدا لكيانها.
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الموضوع

المطلوب

ِقال 
يجاَيّ 

نقل الحوار الذي 
م َار بيْ المتكَّ 

ِصديقه

التركيز عَى الحجِ  التي
ديقه ْاقها المتكَّم ْلقناع ص

َِهة نظره بالعدِل عْ 

المعطى

انطَّلق 
الحوار

: ِوقف الصديق
ِِايرة الحالة\اْْتحِان 

ِيِ الَِِ  اْْت هَّلِّية اّتخاذ َمال المرَة ََاة لتر
ِي دعم رقّيها بعّد ِكِبا يعّزز ثقة المرَة بنفِها 

ِاْقتصاَيّ  اَْتماعّي 

: ِوقف المتكَّم
رفض الحالة\اْْتهجان 

ِيجا ل ََِِ توظيف َمال المرَة في اْلشهار  تر
ِتهديدا اْْتهَّلِّية يعتبر تحقيرا لكيان المر  َة 

لمكاْبها

ة َِّليظة كثرة الَّلفتات اْلشهاريّ 
ل َمال المرَة ََاة  التي تتوّْ

ِيِ الَِِ اْْتهَّلِّية لتر

تجّول الصديقيْ 
في شوارع المدينة

 شكل لتفكيك الموضوع تمثيال للعالقات

 بين العناصر الكبرى والعناصر الفرعيّة
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 المالحظات المؤّشرات العدد األقصى الّتمّشيات المراحل

 7)المقّدمة(
الّتمهيد  -1

 لَحجاج
 
 

 نقاط( 10)

ّي لَحوار الحجاَّي:  تأطير َْر
 تحديد إطار الحوار: الّتجوال في شوارع المدينة. -
ِالمحاّج  - َِف ،  ِّ ِيِ ال الّتعريف بطرفْي الحوار الحجاَّي )الّصديق المنبهر بتوظيف َمال المَرة في تر

ِالداعي إلى تعديل هذا  الموقف(. المِتهجْ لألِر 
-  .)َِ ِّ ِيِ ال  تحديد القاَح لَحوار الحجاَّي )اْتعمال َمال المَرة في تر

 
 

0 

ّي  - َر ِّ  \غياب الّتأطير ال
اْقتصار عَى عنصر ِنه: 
تحديد طرفْي الحوار الحجاَّي َِ 
ِالمكان َِ تحديد القاَح  الّزِان 

لغة ضعيفة  \لَحوار الحجاَّي 
ية لَمقصد.  غير ِؤَّ

د يمهّ لَمترّشح َن  -
بمدخل عاّم ِْ 
قبيل َن يشير إلى 
نجاح المَرة في 
اِتِاح كّل 
ِِنها  المياَيْف ، 
ائل اْلعَّلم  ِْ
ِاْلشهارف ، َِن 
ِاّتخاذ ِوقف َِ 

 8إصدار يكم.
 

 
7 

َغَب َركان الّتأطير  - تعييْ 
ّي  َر ِّ ية  \ال لغة ضعيفة ِؤَّ
 لَمقصد.

 
3 

ّي  - َر ِّ اْتيفاء عناصر الّتأطير ال
 اْلخطاء.لغة قَيَة  \

                                                           

وتهيئته للقراءة )في حال الكتابة( عبر رسم اإلطار السردّي من زمان أو مكان أو المقّدمة وهي التمهيد للحجاج وظيفتها األساسّية إشعار القارئ بصلب الموضوع الذي يتناوله المتكّلم  7 
بارة و ما شابه مّما يسّمى القادح )القادح: عكليهما، وعبر ذكر طرفي الحوار وهما المتكّلم وصديقه في هذا الموضوع، وعبر تحديد سبب انطالق الحوار ويكون حالة سلوكّية أو ذهنّية أ

ناقض آلراء ووجهات النظر إلى حّد التقدح وهو اإلشعال كأّن المراد إشعال نار االختالف بين طرفي الحوار(. والقادح ذلك الذي يثير الحوار يكون بالضرورة باعثا على تعّدد امجازّية من ال
 الصارخ في بعض الحاالت.

كن يمكن في العدد شيء( وليسّمى أيضا المقّدمة العاّمة أو مقّدمة المقّدمة، ليس مطلوبا في المقال )إذا تركه المتعّلم ال ينقص له شيء وإذا أنجزه ال يضاف له  الذي المدخل العامّ هذا  8 
ل يد قبل التأطير السردّي شريطة حسن الربط والتخّلص ومجانبة التفصيلمن أراد مزيدا من التدليل على أّنه متمّكن من اإلطار الفكرّي العاّم الذي يندرج فيه الموضوع أن يضع هذا التمه

 ثبات ذاتها وقدرتها على اإلسهام جنبا إلىوالخوض خاّصة في ما هو من الجوهر ودون تقديم أّي موقف ولو تلميحا. ففي هذا الموضوع إذا قال المتعّلم مثال: نجحت المرأة حديثا في إ
مهيد بألفاظ من هذا التتاج الماّدّي والفكرّي والفّنّي في مجمل مجاالت الحياة" كان ذلك مقبوال وخاّصة في سياق المدرسة والمجتمع التونسّيين لكن إذا صّدر جنب مع الرجل في العمل واإلن

قد سقط في إبداء الموقف، وليس ذلك مقبوال حّتى إن كان منسجما قبيل: "مخطئ من ينكر نجاح المرأة حديثا في إثبات ذاتها ..." أو "ما أروع نجاح المرأة حديثا في إثبات ذاتها ..." ف
 لدى المصّحح. ألّنه خلل منهجّي، إذ المقّدمة في المقال الحجاجّي المدرسّي ترفض ذلك. وقد يكون هذا الخلل المنهجّي مّما يقّلل من مقبولّية المقال مع روح الموضوع
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0 
اْتيفاء َميِ ِقّوِات الّتأطير  -

ّي  َر ِّ  لغة َْيمة. \ال

 
 
 
 
 

 )الجوهر(
 الحجــاج-2

 نقطة(  07  
 
 

 
ِية المديوضة: -1  10اْلطر

ِاْقتصاَّي:ِوقف الصديق: يضور المَرة في اْلشهار يعّزز ثقتها  - ِيدعم رقّيها اَْتماعّي   بنفِها 
 ف ، ِْ قبيل:يضور المَرة في اْلشهار يعّزز ثقتها بنفِها -َ

ِيدعم تحّررها. -  اْلشهار يفتح َِام المَرة طريق المجد 
ِقّوة تأثيرها فيها. - ِرها في الحياة  َهمّية َ ِتقف عَى   اْلشهار يدعم تقدير المَرة لذاتها: تثّمْ ِواهبها 
ِيجعَها تعتّد بقدراتها الّذاتّية الكاِنة )ِِر الّصورة النمطّية الّتقَيدّية اْلشهار  - يعّزز ثقة المَرة بنفِها 

 التبعّية...(.\اْْتَِّلم  \القصور  \لَمَرة: العجز 
َِراْات  - يضور المرَة في اْلشهار عَى ذلك الّنحو ليس يضورا اعتباطّيا بل هو ِحّصَة بحوث عَمّية 

ة  \شهار ِتخّصصة )عَم اْل ِّ ِالعَّلقات العا ّْ التواصل   عَم التِويق...(.  \ف
-   ... 

 
0 
 
 

ِإهمال ِعالجة  ِج عْ المطَوب  خر
ِية المديوضة  اِْتفاء  \اْلطر

ِ ِية َِن توّْ لغة  \بنّص اْلطر
ية  ضعيفة كثيرة اْلخطاء غير ِؤَّ

 لَمقصد.

 
 
 

لَمترّشح َن يبني  -
الحوار الحجاَّي 
ِرْيْ  ِْ بيْ المتحا تدا
ِخاطبة بمخاطبة َِ 

 11طراَة بطراَة
 
 
 

                                                           

َْ "فَ األطروحة في مقياس اإلصالح تفّرعت عنصرين هما ألف وباء وفقا لنّص الموضوع:  10  َِ َتْح ْْ ُه  ا َر ََِعدَّ ِْ َهاَصِديُقَك اْْلَ ِِ ز ِثَقَة اْلَمْرََِة ِبَنْف ب ا ُيَعزِّ َِ ْك يَّ َِ  َِ ْقِتَصاَِ ْْ ا ِتَماِعيَّ َِ َْ ْْ  ،"َيْدَعُم ُرِقيََّها ا
ّيز من المفيد نّص الموضوع. ولضمان التم طّلبهوهذا التفريع مهّم عند التحرير، وال بّد من التنّبه ليكون ذلك بارزا من حيث المضمون ومن حيث الشكل: أي في فقرات منفصلة بحسب ما يت

ّرحين بذلك أن نجعل هنا مثال العالقة سببّية بينهما مصأيضا إحكام التخّلص من العنصر الفرعّي األّول نحو الثاني، مثلما أّنه مّما يحّقق التمّيز البحث عن عالقة معنوّية تربط العنصرين، ك
تيجة والنتيجة ن ة بالنفس من دوافع تحقيق الرقّي االجتماعّي واالقتصادّي وأيضا يعتبر ذلك الرقّي طريقا إلى دعم الثقة بالنفس وتعزيزها أي إّن السببعند االنتقال من األّول إلى الثاني، فالثق

 سبب في شكل تعاقبّي تالزمّي. 
 .عالقاتهافي و  ح بأّن المحّرر المتعّلم يمتلك رؤية واضحة لعناصر الموضوع في جزئّياتها وفي كّليتهاإّن الربط اللغوّي )أدوات الربط( والربط المعنوّي )حسن التخّلص( يشعران القارئ المصحّ     

المتواصل الذي يعرض فيه المتكّلم أطروحته أو وحدة من وحداتها بشكل ال  لالمتسلس على المتعّلم أن يختار إحدى الطريقتين وتحديدا تلك التي يتقنها. والمراد بالطرادة الكالم المّطرد أي 11 
م دائما البديهّي أّن الفكرة يستحسن فيها االلتزافيه وال مقاطعة من الطرف الثاني في الحوار، وقد تكون الطرادة مبادرة بالكالم أو رّدا على كالم سابق في إطار الحوار الحجاجّي. ومن انقطاع 

 إلقناع المخاطب بها ـــ وأقّل التدليل حّجة واحدة أو مثال ـــ وصوال إلى االستنتاج.   بالبنية المعهودة في الفقرة وهي العرض ـــ عرض الفكرة ـــ ثّم التدليل على وجاهة الفكرة
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ِية  اْلطر
 المديوضة

 (9نقاط 10)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ِاْقتصاَّي:  -ب  يضور المَرة في اْلشهار يدعم رقّيها اَْتماعّي 

 
 :رقّيها اَْتماعّيف ، ِْ قبيل 

تأثيرها  \اَْتماعّية: تحّولها إلى نموذج اَتماعّي ُيحتذى يضور المرَة في اْلشهار يدعم ِكانتها  -
يهه... ِتَو  في الّرَي العاّم 

ِارها اَْتماعّية: نجايها في افتكاك ِواقِ ِتقّدِة في المجتمِ  - يضور المَرة في اْلشهار يدعم ََ
وقة )َعم الجمعّيات الخيرّية  \ ِار اَتماعّية ِِر نّظمات المحَّية لَم الترّؤس الشرفيّ \تأّهَها لَقيام بأَ

ِاْلِمّية...(.  ِالوطنّية 
- ... 

 
 :رقّيها اْقتصاَّيف ، ِْ قبيل 

ِاْلشهار ِْ اْلنشطة المحققة لها. - ِة  ِتحصيل الثر  لَمَرة الحّق في الكِب 
ِرة اْقتصاَّية(. - ِة )تنشيط الد ِلَمؤّْ ِفي ذلك ربح لها  ِيِ البضاعةف ،   َمال المَرة يِاعد عَى تر
-   ... 
ِاَْتماعّية.ا ←          ِيدعم ِنزلتها اْقتصاَية   ْْتنتاج: يعّزز اْلشهار ثقة المَرة بنفِها 

 
 
 
 

7 

 
 
 

ِية  اْهتداء الجزئّي إلى َطر
 \اِْتفاء بحّجة َِ اثنتْيْ \الّصديق

ية لغة ضعيفة  كثيرة اْلخطاء ِؤَّ
 لَمقصد.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
لَمترّشح َن  -

يِتحضر َفكارا 
َخرى ِختَفة عْ 
ة في  اْلفكار الواَر
ِع اْلصَّلح  ِشر
عَى َن تكون ِحّققة 

 لمقاصد الحجاج. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 

ِية الّصديق  اْهتداء إلى َطر
 \توظيف بعض الحجِ \بعنصرْيها 

ِابط الَغوّية الداّلة عَى  توظيف الّر
ية \َِهة الّنظر لغة قَيَة اْلخطاء ِؤَّ

 لَمقصد.
 
 

                                                           

مرّكزا على وهو مجموع الجوهر وذلك العتبار أّنها أقّل أهّمّية من األطروحة المدعومة ومبّرر ذلك من التعليمة في نّص الموضوع: " 07من  0أسند لها العدد  نالحظ أّن األطروحة المدحوضة  9 
كّمّيا المساواة بين الدحض والدعم في مثل هذا الموضوع. وفي حال وال بّد من التنّبه إلى ذلك لتحقيق التوازن الكّمّي بين العناصر ضمانا للعدد الجّيد، فال يمكن ما سقته من حجج ..." 

 حصل ذلك فهو خلل منهجّي.
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ِية  اْلطر
ة  المدعِو

 
 نقاط( 10)

 

ة: -2 ِية المدعِو  اْلطر
ِتهديد لمكاْبها:  ِوقف المترّشح: يضور المَرة في اْلشهار عَى ذلك الّنحو تحقير لكيانها 

 ف ، يضور المَرة في اْلشهار عَى ذلك الّنحو تحقير لكيانها  -َ
 تحقير كيان المَرة في المظاهر الّتالية:يتجَّى 

َِه \ َِد ِغر \اختزاُل اْلشهاِر المَرَة في الجِد ُيكّرس صورة نمطّية َْبّية عنها )َِية ِثيرة  -
 َميل(.

ِِخالفة  - ِاْتغَّلل َِدها هو شكل ِْ َشكال التمييز ضّدها  تنميط صورة المَرة اعتداء عَى يقوقهاف ، 
ِلّية )قرار اْل  ِم المّتحدة الخاّص باّتفاقّية القضاء عَى َميِ َشكال التمييز ضّد المَرة(.لَتشريعات الد

ُِيفقدها ثقتها في قدراتها   - ُِيضعف شخصّيتها  يضور المَرة في اْلشهار يهّدَ تقدير المَرة لذاتها 
 الكاِنة.

 القدرات...(.\القيم\العاطفة\ُيغّيب اْلشهار ْائر ِقّوِات شخصّية المَرة )العقل -
 ل َِد المَرة لتحقيق المكاْب الماَّية هو اْتعباَ لها.اْتغَّل -
- ... 

  
 
 
لَمترّشح َن يختار  -

تبويبا آخر شرط 
ِالوضوح. اهة   الَو

 
 
 
 
 
 
 

0 13 

 
ِية المديوضة  اْتيفاء اْلطر

ِيججها ِِ يِْ الّترتيب  بعنصرْيها 
ِ الحجِ \ َِيه \تنوي وظيف ت \اْتنتاج 

ِالعبارات الداّلة عَى  ِابط الَغوّية  الّر
 لغة َْيمة. \َِهة الّنظر

 
 

                                                           

 نقاط(  يتطّلب من المتعّلم المحّرر الحرص التاّم على الجمع بين هذه المقّومات الخمسة: 0نقاط( في األطروحة المدحوضة وكذلك الشأن في المدعومة ) 0العمل على نيل العدد كامال ) 13 
  :من المالحظ و . حضور المرأة في اإلشهار يدعم رقيّها االجتماعّي واالقتصاديّ ثّم  حضور المرأة في اإلشهار يعّزز ثقتها بنفسهااألفكار: وشرطها االستيفاء أي اإللمام بالمطلوب وهو هنا عنصران

ريح أو ضمنّي مع الحرص صإشعار القارئ بذلك التفريع بشكل يحسن جّدا و  "،االقتصاديّ "الرقّي الثانية في و  "االجتماعيّ "الرقّي في تين إحداهما منفصل بفقرتين تفريع الثاني عنصرين ستحسنيأّنه 
 التنظيم والتخّلص بين مجمل العناصر. . هذا مع حسنعلى السالسة

 ومنه االنتقال من األدنى إلى األقوى أو من العاّم إلى األخّص ...الحجج: وفيها شرطان التنّوع وحسن الترتيب ،  

 د بها الدعمرايية من المقبولّية ونتيجة طبيعّية من جنس األفكار والحجج التي : وال بّد فيه من الوجاهة أي أن يكون على درجة عالاالستنتاج. 
 التي تتوّضح بها اآلراء واختالفها والحجاج وما له من اّتجاهات الدعم واإلثبات )االستفهام، التعّجب، الحصر،  والعبارات الداّلة على وجهة النظر: والمراد هو االستعماالت اللفظّية الروابط اللغوّية

 صر، التوكيد ...( أو التعارض )لكن، بل، أّما، خالفا لـ ...( أو التعليل )لــ، إذ، فـ، كي ...( أو التنسيب أو االستنتاج ...الق
 :فإن اشتملت لةذمبتالمألوفة العبارات ال خالية منو  والرسموالمعجم بل يكفي أن تكون خالية من أخطاء اإلعراب والتصريف  لفجّ ا وال تتطّلب اللغة السليمة تكّلف العبارات وال االستعراض اللغة .

  دونما تصّنع فحّبذا ذلك وهو من مخّوالت التمّيز.المتنّوع  وقدرة حقيقّية على التركيب كبير اللغة على ثراء معجميّ 
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 يضور المَرة في اْلشهار عَى ذلك الّنحو تهديد لمكاْبها -ب

 يتجَّى تهديد ِكاْب المَرة في المظاهر الّتالية:
َعة \اَتماعّيا: تكريس تبعّية المَرة لَّرَل  - ِّ يخ صورة المَرة ال انها ِْ اْضطَّلع  \تْر ِارها بيِر أَ

ها ... ِخاَر  اَْتماعّية في اْلْرة 
ِتقَّص ِْ  - ِتنأى بها عْ َوهرها  ضات اْلشهارّية تقّدم المَرة في صورة ِبتذلة  ثقافّيا: بعض الِو

 ِِاهمتها في بناء ثقافة المجتمِ...
ِه - ِالّتشكيك في قدرتها عَى إَارة الشأن العاّم  ِا يكّرس  وْياّْيا: اهتزاز صورة المَرة زعيمة  ْياّْية  

 َِزَعم َفضَّية الّرَل عَى المَرة في المجال الِياّْي(...
- ... 

 
ُِيِيء إلى صورتها في المجتمِ. ← ِالثقافّية  ِالِياْية   اْْتنتاج: يهّدَ اْلشهار ِكاْب المَرة اَْتماعية 

12 
 

7 

ِج عْ المطَوب ِية  \خر إهمال اْلطر
ة بعنصرْيها   اِْتفاء بنّص  \المدعِو

ِية َِن تحَيل لعنصرْيها  لغة  \اْلطر
ية ضعيفة كثيرة  اْلخطاء غير ِؤَّ

 لَمقصد.

 
ْ يطَب إلى المترّشح  -

اْلفكار اْللمام بكّل 
ة في المقياسف ،  الواَر
بل يكتفى ِنه بما 
يحّقق الغاية ِْ 

 الحجاج.
 
 
 
 
لَمترّشح َن يختار  -

تبويبا آخر شرط 
ِالوضوح. اهة   الَو

 

0 
ِية المحاجّ   \اْهتداء الجزئّي إلى َطر

عيفة لغة ض \اِْتفاء بحّجة َِ اثنتْيْ
ية لَمقصد.  ِثيرة اْلخطاء ِؤَّ

6 

ِية بعنصرْيها   \اْهتداء إلى اْلطر
َِِّلئمة لكّنها  توظيف يجِ ِتنّوعة 

ِابط الَّغوّية  \غير ِرّتبة توظيف الّر
َِهة الّنظرِالعبارات  لغة  \الداّلة عَى 

ية لَمقصد.  قَيَة اْلخطاء ِؤَّ

 
 
0 

 

ة بعنصرْيها  ِية المدعِو اْتيفاء اْلطر
توظيف ِا يناْب ِْ الحجِ  \

ِاْلِثَة في ترتيب يِْ   \المتنّوعة 
َِيه  لغة َْيمة. \اْتنتاج 

                                                           

ياغة بل ص ،وردت في نّص الموضوعفي نهاية األطروحة المدعومة وكذا الشأن في المدحوضة ينتهي الدعم أو اإلدحاض إلى االستنتاج الذي ال يكون إعادة لصيغة األطروحة كما  12 
 وال بّد أن تكون مختصرة خالية من التفريع والحجج. ،ّررجديدة بلغة المح
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0 

يّ  َر ِّ  \تغييب المآل الحجاَّي ال
اختيار ِآل يجاَّي غير ِناْب 

لغة ضعيفة غير  \لمِار الحجاج
ية لَقصد.  ِؤَّ

 
 )الخاتمة(

 مآل الحجاج-3
 

 نقاط( 13)
 

 خاتمة تتضّمْ:
 
  َِهة نظره.اقتناع الّصديق ِتعبيره عْ اْتعداَه لتغيير  اهة الحجِ   بَو

 
  ِيدعم ِرة يِْ توظيف صورة المَرة في اْلشهار عَى نحو يحفظ كراِتها  إقرار الّصديق بضر

 ِكاْبها... 

 
 

 

اختيار ِآل يجاَّي َِّلئم َزئّياف ، في 
 7 لغة ِقبولةف ، قَيَة اْلخطاء.

َِيه في  3 اختيار ِآل يجاَّي َِّلئم ِ
 لغة َْيمة.

 العرض
نقطة  10)

 واحدة(

ِات التنقيط المناْبة. -  اْتخدام ََ
ِئّية الخّط. -  ِقر
 ِضوح الفقرات. -
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 مالحظات عاّمة: .3
 

 فمثل هذا الموضوع الذي بين أيدينا واضح العناصر واالنتماء إلى محور وعمقه ال شّك أّن أّول ما ينبغي العناية به خالل االمتحان هو سالمة فهم الموضوع ،
حيث  اغل عالمنا المعاصر"بعينه هو "المرأة في المجتمعات المعاصرة" لكن بالتأّمل والتمّلي نكتشف أّنه يحيل أيضا على محور ثان هو المحور الثالث "من شو 

هذا الموضوع عن الصورة واإلشهار االستهالكّي. فإذن ال بّد في هذه الحالة من  هو األمر فيكما  فيه للمنجي الزيدّي يتحّدث "ا بعنوان "مجتمع الصورةنجد نّص 
يد الثاني الذي يّتصل به أيضا نّص الموضوع، إذ من المف دون إهمال المحور لكن التنّبه لتحديد المحور المهيمن الذي يحيل عليه الموضوع وللكتابة في ضوئه

 .وإظهارا لقدرته على التأليف واإلدماج للمتعّلم ومن المطلوب أن يستثمر كّل ما اكتسب من الدروس طلبا لإلثراء والتوّسع
 7112لوضوح واردا في كّل المواضيع، ففي موضوع دورة إذا كان الموضوع الذي نتحّدث عنه في هذه الورقات واضح االنتماء وإن تجاذبه محوران، فليس ذلك ا: 

 

"بمناسبة عيد الّشهداء دار حوار في قسمكم اكتفى فيه بعض الّتالميذ باإلشادة بدور هؤالء 
األبطال في تحرير البالد من االستعمار فعّقبت على ذلك وبّينت ما يفرضه الوفاء للّشهداء من 

 اّلتي ضّحْوا من أجلها ودعمها. حفاظ على المكاسب
 ."انقل كال الّرأيْين مرّكزا على ما اعتمدته من حجج تدعم رأيك

 

 نجد أّن نّص الموضوع ليس فيه لفظ صريح يحيل على محور بعينه من المحاور المدروسة، لذلك ال بّد من شيئين:
واحدا تلو اآلخر إلى حدود اإلبقاء على المحور القريب  ما ال صلة للموضوع به أّوال: عرض الموضوع على قائمة المحاور والعمل تدريجّيا على استبعاد -

 الذي يمكن أن ينتمي إليه الموضوع أو المحورين.
وبّينت ما يفرضه الوفاء للّشهداء من حفاظ على المكاسب اّلتي ضّحْوا من أجلها ثانيا: البحث عن جملة أو تركيب أو كلمة مفتاح للفهم وهي هنا: " -

ل إاّل بالعمل، ومن ثّمة نتوصّ الحقيقّي وال يكون الدعم  ،دعم المكاسب التي جلبها الشهداء للوطنهنا والمراد  "دعمها"و  عبارة: هي تحديدا لب ."ودعمها
 بمحور العمل. ضمنّيا إلى أّن الموضوع يّتصل



 11 من 11 ص 
 

  هو  دومخاطب هو الصديق أو سواه، وقص ،المتعّلما غالبعند التحرير ال بّد أن يستحضر المتعّلم أّنه في سياق حجاجّي له عناصره المخصوصة من متكّلم هو
في الحوار ت لمكتسبامن امن التعليم األساسّي وما للمتعّلم منه السنة التاسعة اللغة العربّية بوإطار للموضوع هو برنامج  اإلقناع العقلّي والتأثير الوجدانّي،

 .الذاتّية هجهودوما يمكن أن يدعمها من تكوينه الخاّص و الحجاجّي 
  فكير ...تأيضا المجتمع التونسّي والمدرسة تحديدا وما فيهما من القيم المدنّية المستقّرة ومنها االعتدال والوسطّية والحّرّية والتنّوع في السياق الموضوع هو 
 يمكن أن توجد  ّلم الذاتّية بل عن أفكارعند التحرير من المفيد أن يتجّرد المتعّلم من أفكاره الخاّصة نسبّيا على األقّل ألّن المقال ال يعّبر بالضرورة عن أفكار المتع

 عند شخص ما وأفكار أخرى مخالفة لها نسبّيا أو كّلّيا توجد عند شخص آخر أو أشخاص. 
 فكارأ عمل ذهنّي يستدعي قواعد الكتابة ومواصفاتها )مندربة على اإلنتاج باللغة و  حقيقة الواقع، هيبالضرورة وكتابة المقال عملّية فّنّية ليس المقصود منها 

القواعد "النموذجّية" للتفكير الحجاجّي من بناء حجاجّي للموضوع وللفقرات وروابط حجاجّية وغير ذلك من خصائص يستدعي أيضا تنظيم ...( و خّطة في اللغة و و 
 .ومتطّلباته الحوار الحجاجيّ 

 وبعض  .ّتجاهال هما كان اممن المتعّلم التطّرف في التفكير والمغاالة  في كّل المواضيع التي تطرح نجد مراعاة لقيم المجتمع التونسّي المجمع عليها، لذلك ال يقبل
ارت من المسّلمات لقيم واالّتجاهات صالقيم واالّتجاهات الفكرّية التي من قبيل حّرّية المرأة وحّقها في العمل أو قيمة الفّن وأدواره اإليجابّية في حياة اإلنسان، هذه ا

سّية أبناءها عليها في مختلف مراحلهم التعليمّية. وال يقبل من المتعّلم رفض هذه المقّومات وتبّني مقوالت معادية لروح المجتمع البديهّية التي تنّشئ المدرسة التون
 وخصائصه الحداثّية وإن جاز له التنسيب والنقد.

 لوثائق والكتب المتداولة، أّوال ألّن ذلك سيتكّرر ويجده من المنصوح به عند التحرير اجتناب ما هو جاهز من المقّدمات والخواتم التي تروج كثيرا في بعض ا
خصّية هو بروز المتعّلم المحّرر بشومرقى التمّيز المصّحح عند أكثر من شخص حّتى لقد يتحّول أحيانا مدعاة إلى الشّك في الغّش، وثانيا ألّن األكثر مطلوبّية 

طلوبة موذلك ال يعني طبعا أّن االستفادة من بعض المراجع  .وتكرار النماذج المجاورةالمشابهة عيدا عن بمنفردة توحي باإلبداع ال باالّتباع وبالقدرة على التمّيز 
 . حسن التوظيف حرص ذكّي على عملكن  تظّل قائمة ومفيدة في كثير من األحيانو 

 


