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ه  ا��اديميت الجهىيت للتزبيت والتكىي
 لجهت الدار البيضاء الكبزي

  
 

 بيه الحداثت والتحديث  
رٌف الحداثة بصورة علمٌة، فالحداثة   ٌا لتع حدٌث ���منهج مً الحداثة والت ٌعد الفصل ٌبن مفهو

ها العقل فً التوصل إلى معرفة ملموسة،موقف عقلً تجاه مسألة المعرفة اهج التً ٌستخدم أما .  وإزاء المن
ٌا���جتماعٌة  ات فً الح ٌ ف هذه التقن حٌث توظ التحدٌث فهو عملٌة اس���التقنٌة والمخترعات الحٌدثة 

نً ���ان فً الكون والعالم لً أو ذه ٌٌر عق . دون إحداث أي تغ
اهر المد ٌأخذ طابع المحاكاة الجوفاء لمظ ة فً الغرب ونماذجها ًن والتحدٌث فً التجربة العربٌة 

مٌم المجتمع ، وهذه ال�����تنم عن حالة حضارٌة أو حداثٌة تنبثق من ص ه ،الحضارٌة ً َرِحِم  وتتكون ف
بً فً أصوله . الحضاري أن هذه النماذج الحضارٌة تتعارض مع النسق الحضاري العر هر  ٌظ وغالبا ما 

نً. وتجلٌاته الذاتٌة اهر وهذا ٌع ٌد من الضٌاع  أن اس���مظ ٌؤدي إلى مز الحداثة من الغرب قد 
ٌن  ٌن متنافرت ٌن اجتماعٌت ٌُش منظومت ً ــ تََعا ً عالمنا العرب ً الحالة ف ه هذه  ً ذلك ــ و وا�حتضار، وقد ٌعن

ً  ن� واحد�  ثً ٌٌعش وفق أحدث :  هما،ف ٌدٌة، ومجتمع حدا ٌر وقٌم تقل ٌ ٌمارس حٌاته وفق معا مجتمع تقلٌدي 
ٌر وٌتشرب من تدفقاتها الذاتٌة، ووفقا لهذا التصور فإن  ٌ ح هذه المعا ٌة دون أن ٌتمثل رو ٌر العصر ٌ المعا

ٌقٌة رٌخ المعاصر ٌأخذ صورة متناقضة مع الحداثة الحق بً فً التا . المجتمع العر
 ٌصف محمد أركون هذا بأمثلة مستمدة من واقع الجزائر والخلٌج العربً؛ فقد انخرطت الجزائر، غداة     

ٌل ٌراد المصانع والمعامل والخبرات، ،استق�����التحدٌث فً مجال التصنٌع الثق ٌق است  وذلك عن طر
ٌاء  كانت فالحداثة وهذه لٌست حداثة، م ٌ ٌاء والك ٌز ٌق بناء المختبرات فً مجال الف ممكنة عن طر

ٌات، ٌاض ٌات  والر ٌة من  ل اهر الحداثة الماد اهد الموقف ٌعنه؛ فبلدان الخلٌج تستورد مظ وفً الخٌلج نش
ٌارات ٌن من البحث ،وأجهزة وأنابٌب نفط ومصافٌه وس �����ومخترعات كلفت أوربا مئات السن

وح دٌكــي، وفً أصل هذه المخترعــالعلم بــريـوالتج بًـارت وفرانسًــات تكمن ر ٌلــكـــس  و ــــون وغال
، وهذه وغٌرهم مٌة وكوبرنٌكوس وأٌدسون  جوهر الحداثة، : هً الروح العل حدٌث التً تمثل  روح العلم ال

مٌة الحقة هر هذه الروح ولٌست روح العلم والمعرفة العل ٌش على فتات الحداثة . ونحن ننقل مظا ونع
ٌقٌة وقشورها، ٌقٌة للحداثة الحق ٌا���جتماعٌة ،وبالتالً فإن الروح الحق ا فً بنٌة الح  لم تستطع أن تأخذ مكانه

حٌة فً المجتمع العربً     .والرو
ً وطفة          فً مفهومً الحداثة وما بعد الحداثة، مجلة :عل بر ن نو،43، العدد "فكر ونقد" مقاربات 
ها97 ـ ص2001   .(بتصرف)  وما بعد

 
ة ٌ  :اِقرأ النص ثم أجب عن ا�سئلة ا�ت
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 (نقط 10)درس النصوص: المجال الرئٌس ���
 

 (ن1...)...........................................ثم افترض موضوع النص، وا����ول، تأمل العنوان .1
حدٌث حسب النص .2  (ن1......).............................................................؟ما الحداثة وما الت
ً مع الحداثة، وفق النص؟  .3  (ن1....)............................................... كٌف تعامل العالم العرب
ان هما .4 ٌ ٌث، اجرد مكونات كل حقل منهما، وحدد : ٌتجاذب النص �����ل حقل الحداثة وحقل التحد

هما ها،���قة القائمة بٌن  (ن2):...................................................جد���تًوفق ال  مع تعلٌل
���ظ والعبارات الدالة على 

 حقل الحداثة
���ظ والعبارات الدالة على 

حدٌث  حقل الت
���قة بٌن الحقلٌن، 

 مع التعلٌل
  

 
 

 
 

 
 

ة، حٌث " : حلل الفكر���تٌة الواردة فً النص .5 التحٌدث هو است��ب التقنٌة والمخترعات الحدٌث
ماعٌة دون إحداث أي تغٌٌ������� ً الحٌاة ا��  (ن1..........)........."توظف هذه التقنٌات ف

ٌن .6 ٌرٌة، مثل لكل منهما بمثال واحد: اعتمد الكاتب لغت ٌٌرة ولغة تصو  (ن1.)...................... لغة تقر
ا رأٌك .7 ٌ ٌه من إجابات فً ��صة مركزة، مبد  (ن3...)النص فً موضوع  الشخصًركب ما توصلت إل

 (نقط 4)مكون علوم اللغة: المجال الرئٌس الثانً

هما  .1 ٌ هما، وفعل ٌ اسً وحدد وزن ٌ هما ق ٌ ا سماعً، وثان استخرج من الفقر���ولى من النص مصدرٌن أحدهم
هما مع الشكل التام، وفق الجد���تً ٌ  (ن2..)..................................:................ووزنً فعل

  الفعلوزنفعله وزنه  المصدر
   أـ 

   ب ـ 
 
ة .2 ٌ ة استعارة مكن ٌ ً، وتتضمن الثان ٌد التمن هما أمراً ٌف ٌن، تتضمن أو� ٌدت ٌن مف ٌن تامت   (ن2)......ركب جملت

 ( نقط6)مكون التعبٌر وا��اء: المجال الرئٌس الثالث

'' إن المجتمع العزبي في التاريخ المعاصز يأخذ صىرة متىاقضت مع الحداثت الحقيقيت'' 
هارة تىسيع فكزة  .وسع هذه  الفكزة الىاردة في النص، مستثمزا مكتسباتك في م

 
 

     
 

www.adirassa.com



شهادة البكالىرٌا لىٍل الجهىي المىحدمتحان الا الصفحت 1/2   
 2012 ٌىوٍه  دورة  مـدة ا��جاز ساعتان

الشعب العلمٍت والتقىٍت: الشعبت أو المسلك المعامـل 2  

 

لسىت األولى   ا اللغت العزبٍت: المادة   

  و سلم التىقٍطاإلجابتعىاصز  الدورة العادٌت
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دلٍل التصحٍح 
تشكل العىاصز المقتزحت فً هذا الدلٍل إطارا عاما ٌستزشد 

به السادة األساتذة  
. فً تصحٍح إوجاساث المتزشحٍه

 
 

 ( ن 1) 
 ( نقط 10 )درس النصوص: المجال الرئٌس ا���  
 
انط�قا من تأمل العنوان و السطر ا�ول يمكن افتراض أن النص يَُعّرف مفهومي الحداثة - 1

 .والتحديث أو يميز بينهما
ها العقل في - 2 ( ن 1)  اهج التي يستخدم الحداثة هي موقف عقلي تجاه مسألة المعرفة وإزاء المن

 . أما التحديث فهو عملية اس���التقنية والمخترعات الحديثة،التوصل إلى معرفة ملموسة
اهر الحداثة الغربية وقشورها دون روحها و لبها- 3 ( ن 1)   .استجلب العالم العربي مظ
 
 
 

 ( ن 2) 
   
 
 

 

 :ا ��قة القائمة بينهمتحديد  مع حقل الحداثة وحقل التحديث،جرد مكونات كل من -4
ال���بٌنهما مع 

 التعلٌل
حدٌث  حقل الحداثة حقل الت

 
 

يقبل من المترشح 
: استنتاجه نوع ��قة

تكامل في الجوهر، أو 
تعارض وتناقض في 
التجربة العربية، بناء 

همه .  على تعليله وف
 (نقطة واحدة)

 

عميلة اس���التقنية 
 – والمخترعات الحديثة 

اهر المدنية  اس���– مظ
اهر الحداثة من   مظ

– استيراد المصانع – الغرب 
اهر   تستورد مظ
هر هذه – الحداثة المادية  مظا

 ..الروح
 (نصف نقطة)

الحداثة - موقف عقلي
بناء – الحقيقية 

المختبرات في مجال 
 الفيزياء و الكيمياء 

روح – و الرياضيات 
الروح  – ...ديكارت
 ...العلمية 

 
 (نصف نقطة)

  
 
 
 

 ( ن 1) 
 

 مدى توفقه في تحليل مضمون القولة�����اللغة يراعى في تقويم إنجاز المترشح -5
 .���خطاء
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 ( ن 1) 
 

6 -  
 حدٌث مد��) : في النصمثال للغة التقريرية  ٌعد الفصل بٌن مفهومً الحداثة والت

مٌة  (...منهجٌا لتعرٌف الحداثة بصورة عل
 َرِحِمه ...) : في النصمثال للغة التصويرية ً ٌم المجتمع وتتكون ف تنبثق من صم

 (...الحضاري
، في فقرة منسجمة قدرته على تركيب أجوبته السابقة ، المترشحإجابةيراعى في تقويم  -7   (ن 3) 

 .����خطاء اللغويةسليمو  واضح إبداء رأيه الشخصي في الموضوع بأسلوبمع
 

 
 
 

 
 

 ( ن 2) 
 
 

 
 
 
 

 ( ن 2) 
 

 ( نقط4 )مكون علوم اللغة: المجال الرئٌس الثانً 
1.  
 بناء على النصالفقر��ولى من  مثا���المصادر القياسية والسماعية في ،

 :المطلوب في الجدول
  الفعلوزنفعله وزنه المصدر 
فََعَل فََصَل الفَْعُل الفَْصُل 
فَع�َل غَي�َر تَفْعِيل تَغْيِير 

( إجابة صحيحة عن المطلوبيمنح ربع نقطة عن كل )
 

 .من الجملتين المطلوب تركيبهماتمنح نقطة واحدة عن كل جملة  .2

 
 
 
 ( ن6)

 ( نقط6 ) التعبٌر وا��اءمكون: الثالث المجال الرئٌس
 

: أتًنجاز المترشح ما يإٌراعى فً تقوٌم 
 

 هارة توسيع فكرة  (نقطتان)........... .التزامه بتقنيات م
 (نقطتان)................................. وضوح ��كار 
  (نقطتان)........ .واحتر���مات الترقيم���اللغة 
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ة         المملكة المغربٌ

ة الوطنٌة                               رٌا  وزارة التربٌ رٌا   :السن����                  امتحانات البكالو  سلك البكالو
 ساعتان: ��متحان الجهوي الموحد         ������          األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 لجهة الشاوية ورديــغــة                          

                                       
   2012 الدورة العادية 

 2/1            2المعامل     موضوع مشترك- جميع المسالل العلمية والتقنية مادة اللغة العربية

 
مٌة                                                      الهجرة والتن

 
ة  مٌ ة وا��� ة المعتمدة على المستوٌات الوطنٌ ً الخطط ا��مائٌ رغم أن مسألة الهجرة لم تبر��� نادرا ف

ً ٌرة محل اهتمام خاص من جانب المجتمع الدول ً السنٌن �� ٌة، فقد أصبحت ف وإدراكا لضرورة . والدول
هٌئها على مستوى البلدان ���ة وبلدان  ً ت ً تفرضها الهجرة، واغـتنام الفرص الت معالجة التحدٌات الت
ٌة، وذلك من  ة العام���� المتحدة تنظٌم حوار بشأن الهجرة والتنم معٌ المهجر وبلدان العبور، قررت الج

ة مٌ ً مجال التن ة ف مزاٌا الهجرة الدولٌ ً تتٌح أكبر قدر من ��تفادة من   .أجل تحدٌد السبل الت

ٌل  ً والقطاع الخاص لوضع أسس تمكـن  من تحـو وقد شكل هذا الحوار فرصة للحكومات والمجتمع المدن
ٌث  ة ستـتـنامى من ح ً الحوار، بأن الهجرات الدولٌ ٌة، إذ أجمع المشاركون ف ة تحـفـز التنم الهجرة إلى عملٌ

 ً ة ٌمكن أن��������ابٌا ف ٌع بلدان العالم تقٌربا، كما شددوا على أن الهجرة الدولٌ الحجم وستمس جم
ة على صعٌد البلدان ���ة وبلدان المهجر على حد ســواء مٌ  . مجال التن

ة  مزاٌا الملموسة للهجرة الدولٌ أهم ال ًٌ رسلها المغـتربون تشكل  لقد اعتبر المشاركون ب���موال الت
ٌب البلدان  ً السنوا����رة ، وارتفع نص ٌة، إذ زاد حجم ال���� بصورة ملحوظة ف بالنسبة للبلدان النام

من هذه ال���� من نسبة  ة  مٌ ً المائة إلى 57النا ً المائة، ب���ة إلى استف����قتصاد بوجه 72 ف  ف
هذه التحوٌ�ت، فقد رأوا أنه من . عام ٌد من  ٌن تستف هاجر ٌن من أَسـر الم ٌ ٌن بأن الم� ٌن المشارك ومع ٌقـ

رٌق اتخـاذ  ٌة، عن ط مٌ���قتصادٌة����ماع ً التن ة هذه ال���� ف زٌادة وتحسٌن مساهم الممكن 
ٌر ����مة  .مجموعة من التدابـ

ة  مٌ ٌر الرا ً تفرضها الهجرة، ولذلك اعتمدت العدٌد من البلدان مؤخـرا التداب وهناك إدراك متزاٌد للتحدٌات الت
ٌع التحوٌ�ت وا�ستثمارات المنتجة، وإقامة الص��ِت والروابط مع  ٌادة منافع الهجرة، وتشج إلى ز

ة  ٌ ً إطار التنم ً �دراج مسألة الهجرة ف ً والمؤسس ٌن القانون ٌد ٌرعلى الصع ٌن، كما اتِخـذت التدابـ هاجر الم
ً تتٌحها الهجرة،  ً هذا المجال�� تزال محدودة مقارنة بالفرص الت ٌر ����ازات ف ٌة، غ ة والمحل الوطنٌ

ة المستدامة ، وخلق  مٌ ٌث تحقٌق التن ٌة، من ح ً تواجه البلدان النام خصوصا إذا نظرنا إلى التحدٌات الت
 .فـرص العمل بالنسبة لفئات واسعة من المجتمع، خاصة منها فئة الشباب 

 

ة العام���� المتحدة حول معٌ ة  للج ٌر اللجن���قتصادٌ رٌقٌا : عن تقر ً شمال إف ة ف مٌ ة والتن - الهجرة الدولٌ
 (.بتصرف  )  وما بعدها3  ص 2007.
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 :اقرأ النص ـقــراءة متمعـــنة وأجــب���������تٌــة                       

سً ���  .( ن 10 )مكون النصوص : المجال الرئٌ

ٌة من النص -1  .( ن 1 ). تأمل العنوان ��������بالـفقـرة الثان

 .(ن 1)حـدد أفكار النص ��اسٌة  -2

تً -3 ٌأ ٌمكن أن تكون الهجر��������فً مجال التنمٌة على صعٌد : " اشرح ما 
 .( ن 1 )".البلدان ا���، وبلدان المهجر على حد سواء 

ٌان -4 مٌة: فً النص �����ل استخرج بعض . حقل دال على الهجرة، وحقل دال على التن
ٌن  .(ن 1.5 ). ��لفاظ والعبارات الدالة على كل حقل، واذكر ���قة القائمة بٌن الحقل

ٌد من  -5 عٌة الع�����المتحدة، والعد ٌر المتخذة من طرف الجم أبرز من ���النص التداب
مٌة  .(ن .1 ).البلدان، لجعل الهجرة وسٌلة من وسائل التن

ٌغلب على النص أسلوب تقرٌري، مثل لذلك بما ٌناسب من النص، مبرزا الوظٌفة التً  -6
ا هذ���سلوب اه  .( ن 1.5 ).أد

جهة - بأسلوبك الخاص- اكتب  -7 ٌا و ها ما ورد فً النص من أفكار، مبد ٌ فقرة تلخص ف
 . ( ن 3 ).نظرك فً ما اقترحه النص من حلول حول الهجرة

 ( ن 4 )مكون علوم اللغة : المجال الرئٌسً الثانً

مٌن منسوبٌن موظفا الجد���تً– 1 خٌرة من النص اس  ( ن2 ): استخـرج من الفقر���
ٌر الذي طرأ علٌه ��سم المنسوب إلٌه ��سم المنسوب ٌ  التغ

   
   

 

تً-  2 ٌأ  :اٌت بجملتٌن مفٌدتٌن حسب ما 
ٌـٌــزا جملة تتضمن -  .( ن 1 ). مع الشكل التامملحوظا تمـ

 . ( ن 1. )  الدعاءٌفٌدفعل أمـر جملة تتضمن  -

 ( ن 6 )مكون التعبٌر وا��اء : المجال الرئٌسً الثالث

مٌة  جٌة ، تقتضً اعتماد نظرة شمولٌة وعال ٌات التً تفرضها الهجرة الخار جهة التحد إن موا
ٌوقف  ٌن، وفرض العقوبات، ووضع الحواجز لن  لمعالجة المشكلة�����تصار على سن القوان

 .تدفق الهجرات البشرٌة
هارة  ٌع فكرة " توسع فً تحلٌل هذه الفكرة، مستثمرا فً ذلك ما اكتسبته فً م  ".توس
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ة      المملكة المغربٌ
ة                                     ة الوطنٌ رٌا   وزارة التربٌ رٌا  :  السن����                امتحانات البكالو  سلك البكالو

  س2: ��متحان الجهوي الموحد         ������األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين          

  لجهة الشاوية ورديــغــة                         
                                       

   1/1-                    دليل اإلجابة  –  2012 الدورة العادية                              

 ٌعتبر هذا الدلٌل إطارا عاما للتوجٌه �����س

 
 

 النقط  دلٌل عناصر ا���� ��ئلة 
سً ���  ( ن 10 )مكون النصوص:المجال الرئٌ

ٌة تٌشر إلى  1 ٌق واوالعطف، والفقرة الثان ٌة عن طر ٌحٌل على ارتباط الهجرة بالتنم العنوان 
هً ع�� ترابط  وٌل الهجرة إلى محفز للتنمٌة، فالع��  ٌر فً تح ل��تاذ  )...تأثٌر وتأثر/ التفك

ٌر ا��بة ال��ئمة  (ة) ة فً تقد ٌ   (كامل ا���

  ن 1

ٌن ا��� : ٌستخرج المترشح أفكار النص من مثل: أفكار النص 2 ً فً السن اهتمام المجتمع الدول
ٌة–بموضوع الهجرة  ٌة والتنم ن فً الحوار -  فتح حوار بشأن الهجرة الدول ٌ اعتبار المشارك

ٌة  ا فً مجال التنم ٌ ٌجاب ��وال التً ٌرسلها المهاجرون شكل من أشكال –الهجرة ����
ٌة  - ...التنم

  ن 1

ٌد منها البلد  3 ٌشٌر�� إلى أن الهجرة ٌستف ٌشرح المترشح القولة المأخوذة من النص كأن 
ه المهاجرون من خبرة وكفاءة . المستقبل والبلد ا���  ٌطوره بماٌ قدم ً اقتصاده و فا�� ٌنم

ٌل أموالهم وخلق فرص العمل  ٌق  تحو ٌن عن طر ٌد من استثمارات المهاجر نً ٌستف ، والبلد الثا
ٌة   ...داخل أوطانهم���

  ن 1

ٌات تفرضها الهجرة ––مسألة الهجرة : ���اظ والعبارات الدالة على حقل الهجرة-   4  – تحد
مهجر ٌة - بلدان ال  ....الهجرة الدول

ة-  مٌ ٌة:���اظ والعبارت الدالة على التن ٌة - الخطط ا�نمائ ٌة –مجال التنم  البلدان – تحفز التنم
ٌة  ٌة –النام ٌع  التح��ت ���تثمارات المنتجة– التحوٌ��� التنم ٌة - تشج ٌة الوطن التنم

ٌة دامة - والمحل ة المست ٌ  ....التنم
ٌن ٌن الحقل ٌة : الع�� ب  ع�� ترابط / ع��  تكامل

 ن1.5

ٌم حوار بشأن : ٌبرز المترشح  من النص التدابٌرالمتخذة من مثل 5 ��م المتحدة قررت تنظ
ٌة  ٌا الهجرة –الهجرة والتنم ٌانات عن الهجرة – البحث عن السبل ل��تفادة من مزا  – جمع الب

ٌع التح��ت ���تثمارات  ٌن –تشج  ...  ربط ا��ت مع المهاجر

 ن1

ٌانا –التمثٌل لنماذج م����وب التقرٌري من النص  6 ٌر أح  وٌظفته ا���غ  ���بار والتفس
قً بالمستجدات     �قناع المتل

  ن1.5

ه فً المطلوب  7 ٌ   ن3 كتابة فقرة بأسلوبه الخاص وإبداء رأ
 ً ً الثان  ( ن 4 )مكون علوم اللغة : المجال الرئٌس

ٌد المطلوب -  1 ٌن من الفقرة ا��� وتحد ٌن منسوب   ن 2 استخراج اسم
ٌان المطلوب  -  2 ٌن تستوف   ن 2 تركٌب جملت

ً الثالث ٌر وا��شاء: المجال الرئٌس  ( ن 6 )مكون التعب
 :ٌقوم إنتاج المترشح بناء على 

 ن 3 القدرة على كتابة موضوع ٌوسع الفكرة مسترشدا بخطوات المهارة المكتسبة -
ٌن ا�فكار وانسجام الموضوع   -   ن 2 القدرة على الربط ب
ٌة  -   ن 1 القدرة على كتابة موضوع خال من ا����للغو
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: النصوص ) 1(  

 النص ترابطیة و تفسیریة ألنھما یعتبران أن اإلعالن خیرة یتبین أن عالقتھما بموضوعللعنوان و الفقرة األ قراءتيمن خالل  -1
.كاالستھالساھم في خلق ثقافة   

الموجھة إلیھ ،     االنتقاداتالقضیة المطروحة في النص بدور اإلعالن فیر إقناع المستھلكین  و إغرائھم ، و بعض تتعلق  – 2
.و مساھمتھ مع عوامل أخرى في خلق و تكریس ثقافة االستھالك    

أخر و ھو لم یعد یقتصر فقط على تقدیم المعلومات و اإلخبار عنھا ، بل تجاوز ذلك إلى ھدف  اإلعالنأن الكاتب یقصد  – 3
تر أصبح اإلشھار یتمتع بھا ، و عندئذ فقد تحول المستھلك من مشإقناع المستھلكین و إغرائھم من خالل الممیزات الفنیة التي 

.بدافع الحاجة إلى مشتر بدافع الرغبة و اإلغراء   

:األتيو أوضح ھذا في الجدول  االقتصاديو الحقل  النفسي،النص حقالن داللیان و ھما الحقل في  – 4  

االقتصاديالحقل   الحقل النفسي 

 

.التسویق -  

.الصناعي اإلنتاج -  

.االستھالك -   

 

.إغراؤھم  -  

.التالعب بمشاعرھم  -  

.التالعب باالنفالت  -  

 

  المنتوجتأثیریة على اعتبار أن اإلشھار یؤثر نفسیا و جمالیا و فكریا في المستھلك فیدفعھ نحو انتقاء إن طبیعة العالقة بینھما *

:ملحوظة  

  :مثالیمكن للتلمیذ أن یحدد مجموعة من العالقات منھا 

یحتاج بالضرورة الجانبین  اإلشھارأو مثال أن  االقتصاديقل النفسي مرتبط بالحقل ترابطیة و تكاملیة أو ضروریة، ألن الح
.النفسي و االقتصادي   

:ما یلي  اإلعالنجابیات یمن خالل النص أن ایتبین  – 5  

.اإلعالن یقدم المعلومات و یقنع المستھلكین و یغریھم  -  

.عالن یؤكد حق المستھلك في االختیار من بین بدائل عدة في ضوء احتیاجاتھ و ظروفھ اإل -  www.adirassa.com



  

        
                      

 

لمصلحة  أسعارھاو الخدمیة لتطویر سلعھا و تحسینھا و خفض اإلعالن یساعد على التنافس بین المؤسسات اإلنتاجیة  -
.المستھلك   

:النص مجموعة من األسالیب الحجاجیة اذكر منھا أربعة و ھي كالتالي یتضمن  – 6  

....)لم یعد الھدف (أسلوب السرد و مثالھ * 1*  

)اإلنتاج الصناعي(أسلوب الوصف و مثالھ * 2*  

...)إن اإلعالن یؤكد ( أسلوب التوكید و مثالھ * 3*  

 أسلوب اإلستقرار و ھو أن ینطلق الكاتب من الخاص نحو العام فالنص انطلق من فكرة جزئیة و ھي أن اإلعالن لم* 4*
مفادھا و اإلغراء لیخلص في النھایة إلى خالصة عامة  اإلقناعالھدف منھ تقدیم المعلومات فقط ، بل تجاوز ذلك إلى یعد 

.االستھالكأن اإلعالن و معھ مجموعة من العوامل ساھمت في خلق ثقافة   

 االنتقاداتكما ابرز أھم ‘ خلق ثقافة االستھالك عالج الكاتب في مقالتھ موضوع اإلعالن ودوره و مساھمتھ في لقد  – 7
                       .التي وجھت لھ و حدد إیجابیاتھ و سلبیاتھ و عالقتھ بالعوامل األخرى في تكریس ثقافة االستھالك  
الكاتب في أرائھ و تحلیلھ لھذا الموضوع خصوصا و أن اإلشھار نتیجة التحول  و في تقدیري الشخصي فإنني اتفق مع 

موجھا و مغریا للمستھلك ، كما أن مھیمنا و  سائدا و  أضحىالذي عرفتھ التكنولوجیا على مستوى الصورة و الكلمة 
رس قیم و ثقافة ، و غبالمستھلك  اإلشھارم بعالقة اھتمالتوجھ السیاسي العام للعولمة و للعالم انخرط في االشتغال و اال

.راسو فرض نفسھ علینا ق اإلشھاراالستھالك لذلك في منظوري الشخصي ینبغي أن نحتاط كثیرا من أثر   

دلي برأیھ في الموضوع ، و على السؤال السابع یحاول التلمیذ أن یلخص النص و یفي ھذه الفكرة و كجواب : ملحوظة 
.حلول أھم ما أورده الكاتب من أفكار  

:المجال الثاني علوم اللغة  )2(  

.كفاءة و أقل سعرا أكثر  – 1  

.النصب وجوبا األعرابيتمییز ملحوظ و حكمة : كفاءة أو سعرا   

.ھل من یعیرني ذكاؤه ألكون من المتفوقین : تتضمن أسلوب استفھام یفید التمني جملة  – 2  

.ي ھذا الشھر الكریم یا رب ف أرحمني: جملة تتضمن أمرا یفید الدعاء   -  
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:التعبیر و اإلنشاء ) 3(  

و یراعي بین بدائل عدة  االختیارا یتمحور حول كون أن اإلعالن یؤكد حق المستھلك في التلمیذ موضوعا إنشائییكتب 
:في كتابة الموضوع ما یلي   

.نھجا أي مكون من مقدمة و عرض و خاتمة أن یكون الموضوع مم* 1*  

.المناقشةأن یتوسع التلمیذ في الفكرة بالشرح و التحلیل و ضرب األمثلة و * 2*  

.أن تكون اللغة سلیمة و خالیة من األخطاء اإلمالئیة و النحویة * 3*  

.أتحترم عالمات الترقیم * 4*  

 

 

 و هللا ولي التوفیق
                                                                  

ضریبین : تصحیح األستاذ    
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 2 لامــــاملع  ادة  اللغة العـــــربيةــــــم ـورياـــــمستــوى األوىل من سلك البكال

 املسلك الشعب)ة(أو

العلوم التجريبية ـ العلوم الرياضية ـ علوم االقتصاد والتدبري ـ الفنون التطبيقية ـ  العلوم 

لوم والتكنولوجيات  الكهربائية والعلوم والتكنولوجيات  والتكنولوجيات: مسلكا الع

 امليكانيكية

 2 مدة اإلجناز
 

 النـعاإل                            :النص ـ 
 

ألافكار في وسائل النشر املختلفة بقصد بيعها أو املساعدة إلاعالن هو نشر املعلومات عن السلع والخدمات أو 

التجارية لتسويق وسائل الدعاية  ىحدبعض الكتاب إلى إلاعالن على أنه إ. وينظر ايج لهفي بيعها أو تقبلها أو الترو

في كثير من ألاحيان يكون غير  ، ونقطة الخالف بين الدعاية وإلاعالن هي أن مصدر املعلوماتالسلع واملنتجات

 معروف في حالة الدعاية.

ن الحاجة املادية وهي الرغبة في الغذاء ؛ ل تقداتواملعوال شك أن الترويج للسلع أيسر من الترويج للمبادئ 

 فهو ، ه إلاعالن هو التوجيه ولفت النظروالكساء وغيرها من الرغبات موجودة أصال لدى الناس، وكل ما يقوم ب

املبيعات  نوع تجاري يهدف إلى رفع :. وينقسم إلى نوعينالسلعة نفسهاوسيلة من وسائل رفع املبيعات وإلاعالن عن 

وأوجه نشاطها في  ،جماهير بسياسة الجهة التي يخدمهانوع إعالمي يرمي إلى تعريف الج السلع والخدمات، و وتروي

مختلف املجاالت القومية والسياسية والاجتماعية، والقصد من هذا إلاعالن هو إحداث تأثير في نفوس القراء أو 

 املستمعين أو املشاهدين .

الضغط على املسؤولين في أجهزة إلاعالم املختلفة بهدف املحافظة على هو قيامه بإلاعالن ووجه الخطورة في 

هذه من دخل  %57سمعة املعلن مهما تعارض ذلك مع الصالح العام، خاصة وأن إلاعالن أصبح يشكل حوالي 

ن ال سيما في عصر الخوصصة، وانتشار القنوات الفضائية والصحف، إال أن هذا ال يعني أن يتحول إلاعال  ،جهزةألا 

السلوك إلانساني، والتباس الحق نحطاط بالغريزة البشرية، وانهيار السموم ونشر الرذيلة، والا  بثأدوات لإلى 

في كثير من دول العالم أيضا في كون املعلنين وتكمن خطورة إلاعالن ...والخير بالشر والهدى بالضالل، بالباطل،

 يتحكمون في صناع القرار أنفسهم .

ينساق ، فوالصواب الخطإال يستطيع أن يميز بين تستهدف الطفل الذي  نات تلك التيوأخطر أنواع إلاعال 

بحكم تكوينه الغريزي نحو املضمون الذي يقدمه له إلاعالن، وكذلك إلاعالنات املوجهة إلى ألاميين الذين لم ينالوا 

عالن على عقلية الذي يتركه إلا  حظا كافيا من الثقافة والتعليم. وقد كشفت الدراسات العلمية عن التأثير الخطير 

 جدانهم بفعل غريزة التقليد واملحاكاة التي تؤثر تأثيرا فاعال على سلوكهم ونفوسهم .على و و ألاطفال والجهالء، 
 بتصرف . ـ    222/222فنون اإلعالم وتكنولوجيا االتصال ـ د محي الدين عبد الحليم ـ ص

 
 
 

 املوضوع
 الصفحة

1 

2 

 امتحانات البكالوريا  
   االمتحان اجلهوي املوحد      

 2102 يونيوـ ية عادالالدورة 
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 الصفحة املوضوع 2102  يويون  ـ  يةالدورة العاد - تحان اجلهوي املوحد للبكالوريااالم
 2 اللغة العـــــربية مـــادة         ورياـــــــــمستــوى  األوىل من سلك البكالـ

2 
 الشعب)ة(أواملسلك

  ـ  العلوم التجريبية ـ العلوم الرياضية ـ علوم االقتصاد والتدبري ـ الفنون التطبيقية

  : مسلكا العلوم والتكنولوجيات  الكهربائية و امليكانيكية العلوم والتكنولوجيات

 : األســئلة

 : النص قراءة متأنية ثم أجنز األنشطة اآلتيةـ اقرأ 
 

 .نقط ( عشر )  درس النصــــوص األول : اجملال الرئيس ـ

 

 نقطة واحدة ) .......................................................... هبموضوع ا مأبرز عالقتهو  ة النص ونهايتهبداي اقرأ ـ 1
.) 
 (. نقطة واحدة ) ............................................................................ها النصة التي يطرحسالرئيحدد القضية   ـ 2

 نقطة واحدة ) .." يسر من الترويج للمبادئ واملعتقداتإن الترويج للسلع أ"اشرح قول الكاتب:  ـ  3
.) 

 ، وثانيهما باإلعالمحقالن دالليان يرتبط أحدهما باإلعالن النص  فيـ 4 

 (. نقطة واحدة )........................................................ هماوالعبارات الدالة على كل من ألالفــــاظ صنف في جدول  

                ها ــــــمبينا عالقتل الفقرتين ألاخيرتين من النص الـــــــمن خمظاهر خطورة إلاعالن حدد   ـ 5

 (.نقطة ونصف )  ................................................................................................ لإلعالنبالوظيفة الحقيقية         

 (. قطة ونصف)ن .........................................................  أفكارهالنص وعرض الطريقة املعتمدة في بناء أبرز   ـ 6

 (. قطن ثالث)  ............................ فيها رأيك ا القضية املطروحة في النص مبديااكتب فقرة تناقش فيهـ  7

 

 نقط (. أربع )  ـــةاللغ علـوم  :الثاني  اجملال الرئيس  ـ 

 

  ، وآخرين لفعل رباعي مزيد بالتضعيفمصدرين لفعل ثالثي متعد   من النص  رج استخ ـ 1
 (.انتقطن)  ............................................................................................................................................................................... 

ويفيد التمني في  في ألاولى التعجب تفهام الاس يفيدتين استفهاميتين مفيدتين جملكون  ـ 2

 (.انتقطن) ..................................................................................................................................................................  الثانية

 

 نقط (. ست )  التعبري واإلنشاء:  الثالث  اجملال الرئيس ـ 

ال في بناء إلانسان بناء صحيحا، خاصة في مواجهة تتمتع وسائل إلاعالم بقدرة كبيرة على إلاسهام الفع   "

إلايجابية وتقف حجر عثرة في سبيل نشاطه، وترسخ القيم  ،السيئة والقيم السلبية التي تعوق تحركه العادات

 ."واملعاني السامية لديه 

 "املقارنة والاستنتاج"  قارن بين هذه الفقرة والفقرة ما قبل ألاخيرة من النص مستثمرا  مكتسباتك في مهارة 

 انتهــــــى
 

 

www.adirassa.com



                   

  
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اللغة العـــــربية ادةـــــــم البكالـوريااألوىل من سلك مستــوى 
 

 2 لــــــــاملعام

 الشعب)ة(أواملسلك

العلوم التجريبية ـ العلوم الرياضية ـ علوم االقتصاد والتدبري ـ الفنون التطبيقية ـ  العلوم 

 امليكانيكيةوالتكنولوجيات: مسلكا العلوم والتكنولوجيات  الكهربائية والعلوم والتكنولوجيات  

 2 مــدة اإلجناز
 سلم    عناصر اإلجابة

 التنقيط 

 نقط ( عشر )   درس النصــــوص األول : اجملال الرئيس ـ 

 .   القة ترابط وانسجام وتكامل ....يقبل كل جواب حيدد عالقة بداية النص ونهايته مبوضوعه يف كونها ع ـ  1      

 

(. نقطة واحدة )  

(. نقطة واحدة ) .   وظيفة اإلعالن وخطورته ... هي :ها النص اليت يطرح  الرئيسة  القضية  ـ   2  

(. نقطة واحدة ) .األخطاء كل  ضوح وبأسلوب سليم خال منيقبل كل شرح يعكس مضمون القولة بوـ   3  

 : يف جدول  اإلعالن واإلعالمعلى كل من   العبارات الدالة األلفاظ وتصنيف ـ   ـ  4

 .عالماأللفاظ والعبارات الدالة على اإل اإلعالناأللفاظ والعبارات الدالة على 

اإلعـالن ـ السـلـ ـ امـدمات ـ  األركـار ـ البيــ ـ الـويـ  ـ               

املعلن ـ  الدعاية ـ تسويق السلـ واملنتجـات ـ املبيعـات ـ العـالن        

 (05,0)                                  جتاري  ـ اإلعالنات ـ...

وسـائل النشـر ـ نـوع العالمـي ـ القـراء ـ املسـتمعش ـ املشـاهدين ـ حريـة النشـر               

  .صحف ـ.واإلعالم ـ أجهزة اإلعالم ـ القنوات الفضائية ـ ال

(05,0) 

 

 

(. نقطة واحدة )  

 

 

استهداف االطفال واألميش  دون  /التحكم يف صناع القرار  /لضغط على املسؤولش على اإلعالمتتجلى مظاهر خطورة اإلعالن يف : ـ اـ ـ  5

,05)وعالقتها  بالوظيفة احلقيقية لإلعالن هي عالقة تناقض وتنارر ...... ،  ن (1 )السامية ... .... مراعاة القيم النبيلة واألخالق  0  ) 
 

 

 

(.نقطة ونصف )   

التدرج واملنطقية ) تعريف اإلعالن / التمييز بش اإلعالن والدعاية / أنواع : وعرض أركاره على الطريقة املعتمدة يف بناء النص تقوم ـ  6

  ...................اإلعالن / خطورة اإلعالن ( ـ االستدالل بآراء الكتاب ونتائ  الدراسات العلمية ـ  

 

(.نقطة ونصف )   

(. قطن ثالث)  . وأن يبدي رأيه ريهاعالن وخطورته وظيفة اإلانطالقا من النص  املـشحنتظر أن يناقش من املـ   7  

 نقط (. أربع)    : ـــةاللغ علـوم  :الثاني  جملال الرئيسا  ـ

ومصدران للفعل الرباعي املزيد بالتضعيف مثل : تروي  ، ن (1 ) ـ بث ......ررـ  ـمصدران للفعل الثالثي املتعدي مثل  : نشر ـ بيـ ـ درـ   ـ 

 .ن (1 ) تكوين ـ تعليم ـ تقليد ... ــ تسويق 

 

 

(.قطتان)  ن  

 

(.قطتان)  ن ــ من اإلنتاج الشخصي للمـشح    املعنى حضووالتمين ـ سالمة الـكيب  ـ ويف الثانية ،  االستفهام يف االوىل التعجب  الرادة : تشـ يشـط يف اجلمل2  

 نقط (. ست) التعبري واإلنشاء  : الثالث   اجملال الرئيس ـ

 :            يراعى يف تقويم النتاجات املـشحش

 (.قطتان)  ن .لغته سالمة املنتوج  و ـ انسجام            (.قطتان)  ن "  املقارنة واالستنتاج   " مهارة ـ  توظيف                    (.قطتان)  نـ االلتزام باملطلوب  

                                                                  

 انتهــــــى

 

 

عناصر اإلجابة وسلم 

 التنقيط

 الصفحة

1 

1 

 امتحانات البكالوريا  
 االمتحان اجلهوي املوحد      

 2012 يويو ـ  يةعادالالدورة     
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  2012يونيو :  الـــــــــدورة                                                                                                                             

األولى :  المستوى                                                                                                      

ساعتان :                                                                                                                   مدة اإلنجاز 

 2:                                                                                                                   المعامل     

                                           

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 

 :  الشعبة أو المسلك  

جميع الشعب  و المسالك العلمية و التقنية 
 

 نيل شهادة البكالوريا  امتحانات

 االمتحان الجهوي الموحد

اللغة العربية : المادة 
2 
2 
 

 ( نقط10)مكون النصوص : أوال
 :المالحظة -

 ن1............................................استعن بآخر جملة من الفقرة الثانٌة لوضع عنوان مناسب للنص -1

 :الفهم -

 ن1.……............................،.............…استخلص القضٌة التً ٌعالجها الكاتب ،مبرزا موقفه منها  -1

لٌست الحداثة انقطاعا عن الماضً و انسالخا منه، و إنما هً استمرار له :" اشرح بؤسلوبك الخاص قول الكاتب -2

 ن1.........................................................................................."........و تواصل معه

 :التحليل -

 .ٌتقابل فً النص حقالن داللٌان ٌحٌل األول على  الحداثة المحمودة و ٌحٌل الثانً على الحداثة المذمومة -3

ن 1...............................مثل لكل حقل منهما بكلمتٌن أو عبارتٌن دالتٌن علٌه، مستعٌنا بجدول مساعد -

 ن2..................بٌن كٌف ٌكون االنقطاع و االنفصال عن األصول أخطر من التقلٌد التارٌخً للماضً؟  -4

 .دعم الكاتب رأٌه بحجج دٌنٌة و أخرى تارٌخٌة -5

 ن1..............................استشهد بمثال لحجة دٌنٌة و آخر لحجة تارٌخٌة من الحجج التً وظفها الكاتب -

 :التركيب -

ركب نتائج تحلٌلك للنص فً خالصة مركزة فً حدود سطرٌن مبرزا رأٌك الشخصً فً القضٌة التً ٌعالجها  -6

 ن3.............................................................................................................الكاتب

 

 (نقط4 )مكون علوم اللغة : ثانٌا

استخرج من النص مصدرٌن أحدهما من الفعل الثالثً و اآلخر من الفعل الر باعً و بٌن وزنٌهما مستعٌنا  -1

 ن2................................................................................................:..بالجدول التالً

وزن المصدر الفعل الذي اشتق منه المصدر 

   من الفعل الثالثً 

   من الفعل الرباعً 

 ن2......................أٌان وتوظف فً الثانٌة  لهمزةإٌت بمثالٌن لجملتٌن استفهامٌتٌن، توظف فً األولى ا -2

 

 (نقط6 )مكون التعبير و اإلنشاء: ثالثا

ٌحٌل الكاتب على موقفٌن متقابلٌن ٌدعو األول منهما إلى االنقطاع عن الماضً و االنسالخ منه تماما من أجل 

التقدم، بٌنما ٌرى الموقف الثانً بؤن  ال سبٌل إلى االزدهار و التقدم، سوى بالعودة إلى الماضً و تمجٌده 

. واالنغالق على الذات و رفض االنفتاح على اآلخر

 "المقارنة و االستنتاج" قارن بٌن هذٌن الموقفٌن مبرزا رأٌك الشخصً مسترشدا بما درسته فً مهارة  -
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 2012يونيو  : الــــــــــــدورة                                                                                        
األولى :  المستــــوى                                                                                                                                                                                   

ساعتان :                                                                                                                    مدة اإلنجـــاز 

 2:                                                                                                                    المعامـــــل 

                                                            

 

 

 

 

 
 

 : 1تمرين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 عناصر اإلجابة و سلم التنقيــط
 

 

عناصر يستؤنس بها و تقبل كل اإلجابات المناسبة 

 (نقط10)مكونى النصوص : أوال

: المالحظة

عالقة الحداثة : من قبيل)أن يضع المترشح عنوانا للنص مستعينا بآخر جملة من الفقرة الثانية -1

ن 1.................................................................(..الحداثة استمرار للماضي- بالماضي

: الفهم

هي )مبرزا موقفه منها  (الحداثة في عالقتها بالماضي )أن يستخلص القضية التي يعالجها الكاتب -2

ن 1...................................................................(تواصل مع الماضي وليست إلغاء له

ن 1........................(تواصل معه.....ليست الحداثة ): أن يشرح بؤسلوبه الخاص قول الكاتب -3

: التحليل

االنطالق - تواصل- استمرار)الحداثة المحمودة : أن يمثل للحقلين بكلمتين أو عبارتين لكل منهما -4

 ن1...(........................................انقطاع، انسالخ، االتباع) الحداثة المذمومة . (واإلبداع

ألنه  )أن يبين كيف يكون االنقطاع و االنفصال عن األصول أخطر من التقليد التاريخي للماضي-5

 ن2...................................................................(يمحو الهوية والخصوصية الذاتية

التقليد )و آخر لحجة تاريخية  (إلخ..األحاديث النبوية، الشرع)أن يستشهد بمثال لحجة دينية-6

ن 1..........................................................................(التاريخي، سيرورة تاريخية

: التركيب

مبرزا رأيه الشخصي في القضية  (في حدود سطرين )أن يركب نتائج التحليل في خالصة مركزة  -1

 ن3..................................................................................التي يعالجها الكاتب

 (نقط4)مكون علوم اللغة : ثانيا

و الثاني من  (إلخ..سلخ- حداثة )أن يستخرج من النص مصدرين األول من الفعل الثالثي -1

، ثم يذكر الفعلين اللذين اشتق منهما المصدران و كذا وزني هذين  (إلخ..تقليد- إبداع)الرباعي 

ن 2......................................................................................... المصدرين

ن 2....(أيان )و في الثانية  (الهمزة )أن يؤتي بمثالين لجملتين استفهاميتين يوظف في األولى -2

يراعي المصحح مدى تمكن المترشح من تقنيات المهارة :( نقط6 )مكون التعبير و اإلنشاء : ثالثا

. المستهدفة مع سالمة اللغة و صحة األفكار و المعلومات

 

  
 

جميع الشعب و المسالك  :  الشعبة أو المسلك    
 االعلمية و التقنية

 

 نيل شهادة البكالوريا  امتحانات

 االمتحان الجهوي الموحد

اللغة العربية :  المادة 
1 
1 
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 للسنة ا���الموحد  الجهويمتحان ��       

 البكالوريا من سلك                            

 (2017: يونيو العادية الدورة)                     

 ـ الموضوع ـ                                                                 

 مدرسينالم خاص بالمترشحين  
 مدة���از لالمعام المـــادة المسالك وأ الشعب  ص بكتابة��متحانخا

............................ 
 ساعتان   2 اللغة العربية العلمية والتقنية

 ........................................................: ����النسب
 :��متحانرقم 

...................... 
 

 
 

 بكتابة��متحان خاص
 مدة���از المادة والمسالك الشعب المستوى

 ساعتان اللغة العربية العلمية والتقنية ولى بكالوريا��

وبالحروف:  ............... /20 :�رقامباالنقطة  ........................
....................................... 

                                                                   الحداثة مفتاح                                                       ا���� نص  

 
 مساءلة في العقل إعمال في يكمن الحداثة مفتاح ���� العقل، لنشاط الطبيعي الفضاء هي الحرية إن       

هر ة،السياسي وا�نظمة الفكرية، النظريات  والسلوكيات السائدة، ����ف والتقاليد ���اعية، والظوا
 المتواصل والتقويم ���اء، المستمر التصحيح هدفها نقدية، ورؤيا فاحصة، بنظرة المتبعة والممارسات

 .ردمط   بشكل العيش أنماط وسائل وتطوير للمسار،
 ،الوصاية عليها مارست أو العقول، حرية تل  ب  ك   اسيةسي أنظمة سادتها التي البلدان معظم أن ��� ولذلك     

 سحيقة ةهو   في غارقة اليوم نفسها تجد ،الماضي من ��� اجترار على يقتصر أحاديا هاتوج   عليها وفرضت
 السياسي والتطور والتكنولوجي، العلمي التقدم في ارةجب   خطوات أخرى دول حققت أن بعد التخلف، من

 .والحضاري والثقافي ماعي���ت ��قتصادي
 �� بل التحديث، تعوق التي العوامل كل على التغلب ويتم ���اع، قلبلتن المعجزة ننتظر أن يمكننا ��      
مها ومن الحداثة، عالم ولوج وأهلية شروط ���� المتكاملة العناصر من مجموعة توفر من  إرادة وجود أه

 مرجعية على ���دة وارتكاز المجتمع، في الفاعلة المكونات مختلف دىول القرار، سلطة لدى وقوية حقيقية
 هو ما كل على الواعي و��نفتاح المتنور ��تهاد وإعاقة الفكر تجميد عوامل على التغلب وكذا حداثية، ثقافية

 يةا�بداع طاقاته و��� ��نسان عقل تحرير عن �� الحديثة، ��نسانية والحضارات فاتالثقا في إيجابي
 .الحديث المجتمع بناء في الجماعي ��نخراط البشرية الموارد وتأهيل ،والنقدية

 في تبنيها أو تقليدها محاولة أو المتقدم، الغرب عليها يوجد التي الصورة باستنساخ التحديث يتحقق ��      
 بما ��تيان وإنما ،وفعله قوله في رالغي تقليد   هي ليست الحداثة �� نموذجها، في ��مى ��ندماج أو مجملها،

 �� الخصوصية، بدعوى الذات على ب���� يتحقق � التحديث أن كما. وإبداعا إنتاجا الغير عند ما ضاهيي  
 والتي ،مكان كل في ��نساني العقل إنتاجات من ��ستفادة مع يتعارض � الوجود ومقومات ���� التمسك
 نتائج يحقق والحضارات الثقافات ت�� أن التاريخ ويروي. عيشها ظروف تحسينو البشرية إسعاد إلى تهدف

 من استفاد كما ومسلمون، عرب ومفكرون علماء أنتجه مما الكثير استفاد الغرب أن هو مثال وخير إيجابية،
 ،نهاموط في والتجذر التأصل املعو لها تتوفر � حداثة فكل جذوره؛ على ذلك يؤثر أن دون أخرى حضارات

 .��ساس عديم حصر   بمثابة تكون فإنها
 137 ، ص2013الطبعة الثانية  47كتاب الجيب، عدد ،عبد القادر العلمي، في الثقافة السياسية الجديدة، منشورات الزمن                

 وما بعدها )بتصرف(
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4/2 
 يأتي: ب عمايقرأ النص قراءة فاحصة وأجأ

 ن (10)مجال الرئيس ���: مكون النصوصال 
هما وأبي ن ،���ى والفقرة العنوان قرأأ( 1  بموضوع ��قت

 ن1......... ...............................................................النص
 ..................................................................................................................................................................................................................................ـ     

 يطرحها التي المركزية القضية حدد أ( 2
 ن1 .................................................................................................النص

 ..................................................................................................................................................................................................................................ـ   

 إنتاجا الغير عند ما يضاهي بما ��تيان وإنما ،وفعله قوله في الغير تقليد هي ليست الحداثة ":الكاتب قول شرحأ( 3

..........................................................................................................................................."وإبداعا
 ن1................

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................................................................     
 ن2حقل كل على دالتين عبارتين النص من ستخرجأ ،"الفكر تقييد"و ،"الفكر يةحر: "��يان ��� النص في (4

 الفكر تقييد حقل الفكر حرية حقل
  ........................................................................................................ـ 
 .......................................................................................................ـ 

 ..................................................................................................ـ 
 .................................................................................................ـ 

 ن1 ...............................الكاتب منظور من التفكير بنمط صلة لها للتحديث عوائق ةأربع النص من ستخلصأ (5
    ................................................................................................... (ب                     .................................................................................................. (أ 

 د(                      ................................................................................................... (ج
....................................................................................................  

ها التي الحجة بيان مع الكاتب، يدحضها أطروحة أبرز ثم النص، من ���� الفقرة قرأأ( 6  ن1 ....... ذلك سياق في وظف
   ................................................................................................................................................................................... :نقيضال ���� ـ

 ................................................................................................................................................................................................ :الموظفة الحجةـ 
................ المطروحة القضية في الشخصي رأيي أبدي ثم النص، مضامين فيها ألخص متماسكة فقرة أركب( 7
 ن3

 ……................................................................................................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 
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 نقط ( 4) علوم اللغة  : مكونالثانيالمجال الرئيس  
هما، محددا لوزن،ا حيث من مختلفين اثنين مصدرين ا��ى الفقرة من أستخرج (1 هما، وزني هما ووزني وفعلي  فعلي

 :��تي بالجدول مستعينا التام، بالشكل ذلك كل ضبط مع
 ن2........................................................................................

 وزنه الفعل وزنه المصدر

 .........................................ـ  .........................................ـ  .........................................ـ  .........................................أ ـ 
 .........................................ـ  .........................................ـ  .........................................ـ  .......................................ب ـ 

 الثانية وفي التصور، ���ى في تفيد حيث ؛الهمزة ��ستفهام أداة موظفا مفيدتين استفهاميتين جملتين صوغأ (2
..................................................................................................................................التصديق

 ن2 .......................................
 ........................................................................................................................................................ :(التصور استفهام) ���ى الجملةـ       
 .................................................................................................................................................... :(التصديق استفهام) الثانية الجملةـ     

 نقط ( 6التعبير وا��اء )  المجال الرئيس الثالث: مكون

 أو تقليدها محاولة أو المتقدم، الغرب عليها يوجد التي الصورة باستنساخ التحديث يتحقق �� ": النص في ورد   
 بما ��تيان وإنما وفعله قوله في الغير تقليد هي ليست الحداثة �� نموذجها، في ��مى ���ماج أو مجملها، في تبنيها

  " وإبداعا إنتاجا الغير عند ما يضاهي

 .فكرة توسيع مهارة في بمكتسباتي مسترشدا ،��� على سطرا عشرين في ،الفكرة هذه في أتوسع   
  في تقويم ا�نتاج يراعى : 

       ن(4)المهارة بخطوات التقيدـ  
      ن(1)الترقيم ع��ت واحترام اللغة، ���ـ  
 (ن1)ا�سطر بعدد دوالتقي   الخط ووضوح تنظيملـ ا 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 
 

��كتــب شــيء فــي هــذا       
����� 
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                                                                                                     �متحانات البكالورياالموحد  الجهوي�متحان ا      
 (2017دورة العادية: يونيو ال)               

 ـ عناصر ���ةـ                       

 الممدرسينن خاص بالمترشحي  
 مدة ا��جاز المعامـــل المـــادة  المسالك وأالشعب  المستوى

 ساعتان   2 اللغة العربية  العلمية والتقنية السنة ��لى بكالوريا

سلم  عناصر ���ة ���لة الم���
 التنقيط

درس 

النصو

 ص

 (1السؤال)

 

موضوع النص:��قة ترابط، العنوان والفقرة ا���وبيان ع����ب قراءةـ 1

  تتجلى في كون حرية الفكر هي مفتاح الحداثة

 ن 1
 

  

 (2السؤال)

 (3السؤال)

 .القضية المركزية في النص: بيان المقتضيات الفكرية لولوج الحداثةـ 2

و��� ، ن(0.75) م��مته للمطلوب شرح قول الكاتب:)يراعى في تقويم المنجز:ـ 3

  ((0.25)اللغة

 ن 1

 ن 1

 (4السؤال)

 (5السؤال)

 (6السؤال)

 الحق�ن ا���يان:  ـ4
إ��ق طاقاته  ـتحرير عقل ا�نسان نشاط العقل ـ  :حقل حرية الفكر ـ

 ن(1)..... .............ا�بداعية....
ها توجها فرض ـ مارست عليها الوصاية ـ: كبلت حرية العقل حقل تقييد الفكر ـ ت علي

 (تقبل كل عبارة مناسبة)                          (ن1)...أحاديا
 : من منظور الكاتببنمط التفكير  صلةعوائق للتحديث لها  ة���ص أربعـ 5 
 عدم القدرة على التغلب على –ارتكاز ا�رادة على مرجعية ثقافية غير حداثية  

ل ما هو إعاقة ��تهاد المتنور ـ إعاقة ا�نفتاح الواعي على كعوامل تجميد الفكر ـ 
  نسان...تقييد عقل ا� –إيجابي في الثقافات والحضارات ا�����الحديثة 

 (بأسلوبه الخاص )ة(أيضا كل فكرة واردة في النص عبر عنها المترشح تقبل)
 النص، �نجاز ا�تي: �����يرة منقراءة ا -6

تقبل إحدى ) : ��وحتين المدحوضتين في الفقرة ا���ا إحدى زارإب* 
 (��روحتين

محاولة لتي يوجد عليها الغرب المتقدم، واستنساخ الصورة ا ـ التحديث أ()���وحة
ها....  تقليد

 :هي تقليد الغير في قوله وفعله وإنما  الحجة الموظفة منطقية �ن الحداثة ليست 
هي ما عند الغير إنتاجا وإبداعا  . ا���ن بما يضا

 :أو
 .الخصوصية والحفاظ علىبا�نغ��على الذات  ديث يتحققـ التح ب()ا���� 
  :على جذوره ......ويروي التاريخ الحجة الموظفة ح����تشهاد. 

 ن 2

 ن 1

 

 ن 1

ا��طة الشاملة بمضامين  :مراعاة ما يأتي في تقويم التلخيص يشترطـ 7 (7السؤال)
 ن(0.5) اللغةوس��� ن(،1)وإبداء الرأي الشخصي ،ن(1.5)النص

 ن 3

علوم 

 اللغة

 (1السؤال)

 (2السؤال)

  صحيح جواب( لكل ن0.25)  ، ويمنحيقبل كل جواب استوفى العناصر المطلوبة ـ1

 . ن لكل جملة(1مستوف للمطلوب ) ل استفهامقبل كي ـ2

هاميتين مفيدتين بالهمزة دون القدرة على ملحوظة : إذا أنشأ المترشح جملتين استف

 ن 2

 ن 2

C : RR 2 
 

1 
 الصفحة

 
2 
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 ( لكل جملة.0.5التصديق يمنح )التمييز بين التصور و

 التعبير

وا��ا

 ء

هارة  م

توسيع 

 فكرة

 : تقو���نتاجيراعى في 

             فكرة؛توسيع مهارة ا����بالمطلوب وتوظيف تقنيات وإجراءات  -   

    الترقيم؛��� اللغة، واحترام ���ت  -  

 .سطروالتقيد بعدد ا� التنظيم ووضوح الخط -  

 ن4

 ن1

 ن1
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 امتحانات نيل شهادة البكالوريا 
 ���حان الجهوي الموحد

 الشعبة أوالمسلك:
جميع الشعب العلمية 

 والتقنية
 
 ةـة العربيـادة: اللغـالم   
 

  

1 
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 ( 2017: العادية  )يونيو دورةالـ

 باكلوريا علوم ��� المستـــــوى:
 ساعتان : مدة ا��جـاز
 2 : المعامـــــــل

 

 

 الموضوع
 
 

 الصورةعالم 
حيث تم� الصور الصحف وال��ت والكتب وال��بس ب ،نحن نعيش ا�ن في عالم يهيمن عليه خطاب الصورة     

المحمولة بشكل لم يحدث من قبل في تاريخ البشرية  فزيون وا�نترنيت والهواتفيوشاشات التلولوحات ا���نات 
 عامة. 
 على ثقافة ���ان، إلى درجة أنهم قالوا إن التليفزيون سيحل محلالمفكرين من طغيان الصور وقد حذر بعض       

في التخاطب ا��تماعي، وإن دور الكلمات سيكون مقتصرا على المخاطبات  الكلمات فيكون هو العامل ا��س
ها محدودي العدد بدرجة كبيرة، وإن التلقي القراءة ستتراجع لمصلحة  المكتبية، وعلى طباعة الكتب التي سيصبح قراؤ

اهدة؛ ذلك لكون  . أو التلقي بالسمع الرؤية البصرية تتطلب عملية معرفية أقل من القراءة بالمش
ها مسؤولة عن ا�رتفاع في معدل الجرائم، وعن        هم إلى هذا الطغيان البارز للصور وعدو لقد وجه النقاد سهام

��فال والمراهقين ، ل اليومية خبراتال الذي يغذيمن الصور  هذا العدد الكبير تدهور مستوى التربية والتعليم بسبب
 اذج الجيدة مثلما تستخدم في صناعةتكوين النمفي لكن من ناحية أخرى، ينبغي أن نشير إلى أن الصور تستخدم 

هي عمليات النماذج السيئة، وهي ذات فوائد كبيرة في تنشيط عمليات ا�نتباه وا�دراك  والتذكر والتصور والتخيل، و
ور من خ���، وكذلك طرائق التلقي مهمة أيضا في التعلم والتعليم، وأن العامل الحاسم هو الطريقة التي تقدم الص

 . بشكل إيجابي أو سلبيلهذه الصور وأساليب توظيفها  اليومي
مةحروب الوتعد الصور كذلك أفضل من الكلمات في عمليات الدعاية وال       كما كان  نفسية، فالصورة لم تعد بألف كل

اهدن الكلمات، يالمثل الصيني القديم يقول، بل ربما أصبحت ب��ي هو حال الصور والمش التي  ذات التأثير السلبي، كما 
خة " الصرلوحة "و ،" الموناليزا" لدافنشي الفنية العالمية مثل لوحة عنف وإثارة الغرائز، أو حال ا�عمالتروج لل

رها من الصور  التي فاق تأثيرها في الوعي البشري ��يين الكلمات. ذات القيمة الفنية السامية، لمونش، وغي
   اس ـأن الن ،ور بدراساته عن التفكير والتربيةـالمشه ية ا��يكي المعروف جيروم برونر،عالم الترب لقد بين    
مما يقـفق 30%و ،فقط مما يسمعونه 10 %رون ـذكـيت  رونه ـرونه من بين ما يـين يصل ما يتذكـ، في حهـونرأـط 

 . 80%يقومون به إلى أو 
هنية الدراسات ية هي م��ت بصرية، كما تقول جلمدخ�تنا الحس أغلبإن       الحديثة. إننا نجد الناس  السيكوذ

اهدون شاشات العرض الث�� ا�بعاد، ي همش تسمح لهم نظارات  يرتدون ويعايشون صور الواقع ا�فتراضي و
 .ومغامرات عنيفة بمخاطرات القيامد الواقع ا�فتراضي من����ب الممتعة إلى تويملعوالم متعددة. با�ستكشاف ا�من 

القيام بين لمعلومات التاريخية والعلمية، وا�ستمتاع باللعب، ومع هذه العوالم ا�فتراضية بين تقديم اوهكذا تج
ها إيجابا وسلبا حسب طبيعة الموضوع، ومقاصد ت... وغيبالمغامرا ر ذلك من ا���ة البصرية التي يتراوح تأثير

 منتجيه الصريحة والمضمرة. 
          
 .( بتصرف )وما بعدها،  11، ص 2005، يناير 311شاكر عبد الحميد، "عصر الصورة"، سلسلة عالم المعرفة، العدد 
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  امتحانات نيل شهادة البكالوريا

 ���حان الجهوي الموحد

 :المسلك الشعبة أو
جميع الشعب العلمية 
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 المادة : اللغة العربية    
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 ( 2017: العادية )يونيودورةالـ
 باكلوريا علوم ��� المستـــــوى:
 ساعتان : مدة ا��جـاز
 2 : المعامـــــــل

 

 
 :��ية ���لةلنص قراءة متأنية ثم أجب عن اقرأ ا

 
 (. نقط 10النصوص )مكون : ـ  أو� 

 
 ن 1 .........................................................الفقرة ا��ى من النص.........ب العنوانحدد ع��  -1
 ن 1 ..............................................التي يعالجها الكاتب في النص..... القضية المركزية استخلص -2
 : همــاذا يقصد الكاتب بقــولـ -3

روب النفسية، فالصورة لم تعد بألف كلمة ـلمات في عمليات الدعاية والحـوتعد الصور كذلك أفضل من الك"  
 ن 1 ....................................؟ كما كان المثل الصيني القديم يقول، بل ربما أصبحت ب����لكلمات"

   الجانب السلبي لها. على  يحيل، وحقل الجانب ا�يجابي للصورة على في النص���ن معجميان: حقل يحيل  -4
هما..ال�� عبارتين، ثم أبرزبحدة  مثل لكل حقل على -  ن 1.5 ...............................................قة بين

 ن 1.. ..................................................؟..... تؤثر سلبا في سلوك الشبابأن لصورة كيف يمكن ل -5
 ن 1.5 ...................في المتلقي تدل بها على فاعلية التأثير البصريالمساستخرج من النص بعض الحجج  -6
  ن 3 ............لتي يعالجها الكاتب.مبديا رأيك في القضية المحورية ا ،ركب نتائج تحليلك في خ�� مركزة -7

 
 (. نقط 04علوم اللغة )مكون : ـ  ثانيا 
 ن 2 : .......................................................................................... استخرج من النص -1

 ثيين .مصدرين لفعلين غير ث�  -أ
 طباق إيجاب .  -ب

فهاما يفيد است الثانية تتضمنو، تمنييفيد ال استفهاما تتضمن ا�ولىجملتين استفهاميتين، بحيث  كبر -2
              ن 2.... ............................................................................................التعظيم..........

    (.نقط  06: التعبير وا��شاء )اثالثـ 
مهارة تحليل صورة خطوات وتقنيات في   ته منبما اكتسبل الصورة أسفله مسترشدا حل                  " ". 
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 كالوريا اامتحانات نيل شهادة الب
 ���حان الجهوي الموحد

 الشعبة أو المسلك:
جميع الشعب العلمية 

 والتقنية

 

 المادة : اللغة العربية
 

 

1 
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 (2017 يونيو الـــــــدورة : العادية )

 باكلوريا ���المستـــــوى: 

 مدة ا��جـاز : ساعتان

 2المعامـــــــل : 

 

 

 عناصر ا�جابة وسلم التنقيط
 

 

 (عناصر يستأنس بها وتقبل كل إجابة مناسبة)
 

 ن ( 10أ�� : مكون النصوص ) 
 

 1...........،توضيح........................................تفسير،شرح  :الفقرة ا��ى من النص��قة العنوان ب - 1
 ن

الطغيان البارز لعالم  – للصورة ا�دوار ا�يجابية والسلبية : قبيل من ركزية التي يعالجها النصالقضية الم  - 2
 ن 1.....................................................................................الصور على ثقافة ا��ان المعاصر

 قدرته على شرح مضمون القولة، كأن يشير �� إلى:  )ة( يراعى في تـقويم إجابة المترشح - 3

 1.........(.........التلقي البصري أقل جهدا وأكثر تفاع� من أي تلق آخر –الصورة أكثر تأثيرا في المتلقي)كون  
 ن

الصور تستخدم في تكوين النماذج الجيدة، ذات فوائد كثيرة، أفضل من مثل )  :جانب ���بي للصورةحقل ال  -4
 ....(لعوالم متعددة.فتسمح لهم ب��تكشاف ا�من الكلمات، 

عن ا�رتفاع في معدل الجرائم،  مسؤولة ، على ثقافة ا�نسانطغيان الصور : مثل ):للصورة جانب السلبيحقل ال -
هور مستوى التربية والتعليم ، الع�� بين الحقلين ع�� (....النماذج السيئة ، تستخدم في صناعةوعن تد

 ن 1.5.تقابل..

تشجيع على ال-إثارة الغرائز -بعض التأثيرات السلبية للصور على شباب اليوم، من قبيل )  )ة( المترشح يذكر   -5
 1............................................................................................(.تقليد النماذج السيئة.. -العنف

 ن
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 1.5.....بعض الحجج التي استعان بها الكاتب في بيان أفضلية الصورة على الكلمة من حيث التأثير في المتلقي -6
 ن 

  : لوحة و ،" الموناليزا" لدافنشي من خ�� ذكر بعض ا�عمال العالمية مثل مثل لوحةحجج واقعية
 . الصرخة " لمونش"
 عالم التربية��ريكي جيروم برونر. ����د إلى بعض��صائيات المنسوبة إلى 
  تشهاد ببعض الدراسات الحديثة: التي تعتبر أن أغلب المدخ���لحسية هي م��ت بصرية�� 

 3...........في القضية��اس التي يعالجها الكاتب لنتائج التحليل، مع إبداء الرأي الشخصي قتضبتركيب م – 7
 ن

 

 ثانيا: مكون علوم اللغة ) 4 ن (

ارتفاع  –استخراج مصدرين لفعلين غير ث�ثيين وبيان وزنيهما وفعليهما ضمن الجدول: مصادر مثل )تخاطب  -1
 2 ..............................................................................................تأثير،....( –تذكر  –
 ن

 تركيب جملتين مفيدتين :   -2 

 1.......................................................... ...................تمنييفيد ال استفهاما تتضمن ا��ى -أ -    
 ن 

 1........................................................ ...................فهاما يفيد التعظيماست الثانية تتضمن -ب      
 ن

 

 ثالثا: مكون التعبير وا��شاء ) 6 ن (

 :  )ة( يراعى في تقويم إنتاج المترشح  

مهارة تحليل صورة التزام المترشح)ة( بخطوات مدى  - " ". 
 س��ة اللغة والتعبير. -    
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 من سلك البكالوريا األوىلللسنة املوحد  اجلهوياالمتحان  

 8102الدورة العادية: يونيو                                
                  املمدرسنيخاص باملرتشحني 
 

 مدة اإلجناز املعامل املـــادة الشعب أو املسالك

8
 

                                االنطالق:نص 

إقناعه برأي متعلق وأيقوني   لفظي   إلاشهار فن  إن          يسعى إلى استمالة املتلقي و
 ل ببضاعة معروضة للبيع متوس 

امتلك تسم فيه رغبة املتلقي في اطفي الذي تر إال أن الغالب في إلاشهار تغليُب الجانب العبأدوات عقلية وعاطفية؛ 

غري املعروض للبيع. وهذا الخلوص إلى امتلك الش يء هو نهاية مسار  
ُ
 الرغبةب مرورا يمتد من الحاجة  الش يء امل

 الامتلك. وصوال إلى

لتي يمكن يتعلق بالطبيعة املوضوعية للبضاعة ا ألاول عقلي  ؛ ن إلحداث إلاقناعفي إلاشهار الضرب على وتري   يتم        

يتمثل في بعث إلاحساس  قياسها الكمي والتثبت من إلاقرارات بواسطة التجربة والاختبار التقني. والثاني عاطفي  

ذي يحرك إلارادة بالحاجة إلى الش يء واشتهاء تملكه أو اقتنائه. هذا الجانب العاطفي هو ألاهم في إلاشهار؛ ألنه هو ال

باإلنسان من حالة الهمود، التي تنتهي عندها فعالية العقل، إلى الفعل. هذا  أي الشراء، وينتقل ويدفع إلى الفعل،

هو السبب في كون إلاشهار ُيديُر ظهره للعقل مستنجدا باملقومات العاطفية واللعقلية، التي تفتح ألابواب في وجه 

تها على الانخراط في جوقة إال بقدر   الخيال؛ بل حتى الحقائق التي قد ينطوي عليها إلاشهار ال تحظى باالعتبار

 املقومات الباعثة إلحساسات الهوى والرغبة.

 ملرسل الوصلة إلاشهارية أن يتجاهل ج  ن ال يمكو           
 
  ن

  هُ ه إليه إشهاريته؛ فهل تتوج  س املخاطب الذي يوج 
ا
إلى  مثل

 العكس؟  تخاطب الرجال دون النساء أم  ؟ أالناس كافة
 
إن ذلك العكس؟ ل أم تستهدف الشباب دون الكهو  أ

 
 
 ب عنه نتائج عكسية. و التجاهل يمكن أن تترت

 
 هذا ألامر في غاية ألاهمية، ألن ألاحوال الذهنية والعاطفية للمتل
 
ي ق

  
  ل الرسالهي التي تؤه 

فاإلشهار ينتقي من كل الناس" الزبون املحتمل"  ه السلوك. ة إلاشهارية لتبعث الاقتناع، وتوج 

 أي الذي يمكن أن تبع
ُ
  ث فيه الرسالة

 
ل  الاقتناء. فإذا كانت هذه الرغبة قائمة إلاشهارية رغبة فإن إلاشهار يسه 

ُد الطريق أمامه  وإذا لم تكن قائمة فعلى إلاشهار أن يتحايل بالوسائل الفنية إلثارتها. .العملية، ويعب 

دار تعليماتنا في إطلق سلوك ما، ا، وإصتوجه إلى القلب قد يجعل ألابواب تنفتح أمامنا إلفراغ رسائلنإن ال          

إلانسان يرتاح  فإن   . وعلى كل حال  يالعقل الدليل الش يء الذي قد ال يتحقق ونحن نحاول إيصاله عن طريق

 
ا
 .ويستمتع أكثر بترك أبواب قلبه مفتوحة

 ، 84لة عالمات، ، اإلشهار ملتبسا بالجنس، مجمحمد الولي                                             

 .)بتصرف(وما بعدها  2،ص،5102مطبعة المتقي برينتر، المحمدية،                                                

0 
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 من سلك البكالوريا االمتحان اجلهوي املوحد للسنة األوىل

 8102الدورة العادية: يونيو                        

              مدرسنيملرتشحني املخاص با  
 

 مدة اإلجناز املعامل املـــادة الشعب أو املسالك خاص بكتابة االمتحان

................................................ 
8

 :............................................................. : ...................................... 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 خاص بكتابة االمتحان

 مدة اإلجناز املعامل املادة الشعب أو املسالك

8

............................................. 81 ................................................ : ................................... 

 عما يأتي:في الورقة نفسها أجيب ومن النص،  أنطلق

ن (01) : مكون النصوصاجملال الرئيس األول 

ةأقرأ العنوان والفقرة ال  1 ن عالقتهما بموضوع النصخير 1                                                                                                .، وأبيرّ
.......................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

ي النصأ2
ن
1                                                                                   .حدد القضية المركزية المطروحة ف

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

ح قول الكاتب3 ":أشر

"                                                                                                                                      1 
..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................. .........................................................................................................................

............................................................................................................................. .............................................................................................................

............................................................................................................................. ............................................................................................................. 

............................................................................................................................. ............................................................................................................ 

أستخرج من النص اللفاظ أو العبارات  ."عقلل"، وحقل "العاطفةايتوزع معجم النص حقالن دالليان: حقل "4

ي ارتباط بقضية النص
ن
 2                        .الدالة عىل كل حقل )ثالثة نماذج لكل حقل(، وأوضح العالقة بينهما ف

ن  عقلالحقل  لعاطفةاحقل  ن الحقلير  العالقة بير

 ..................................................................ـ......

 ..................................................ـ......................

.................................................ـ.......................

 .................................................ـ.......................

 ..................................................ـ......................

.................................................ـ.......................

.........................................................................

.........................................................................

........................................................................

8 
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1                            .  ما يؤكد ذلك من النص ، مع استخراجوحةطر من القضية الم أستخلص موقف الكاتب5
..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........................................................................ .....................................

............................................................................................................................. .............................................................................................. ............... 

وظف الكاتب عدة أساليب حجاجية، منها التعريف والتعليل. أستخرج من النص مثاال مناسبا لكل منهما، ثم 6

ي سياق النص
ن
ن وظيفتهما ف 1                                                                                                             .أبيرّ

 ...........................................................................................................................................................................................................:مثال التعريفـ 

 ........................................................................................................................................................................................................:لـــيـــــــعلـــــمثال التـ 

 ........................................................................................................................................................................................................: ةــــــــــــــــــــــــفــــــــيــــــــــوظــــالـ 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

ي القضية المطروحة7
ن
ي الشخصي ف ن النص، ثم أبدي رأيي 3                       .أركب فقرة متماسكة، ألخص فيها مضامير

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

 نقط ( 4) : مكون علوم اللغة اجملال الرئيس الثاني 

ة جملة تتضمن اسما أ1 ، التغيير الطارئ عليه بعد النسبة أحدد أصله، مبينا ، و ا منسوبستخرج من الفقرة الخير

 : ي
 
 2                                                                                                                                         وفق معطيات الجدول اآلي

 بعد النسبة التغيري الطارئ االسم قبل النسبة االسم املنسوب اجلملة

.......................................................................... ........................... ................................. .................................................................. 

................................................................... 

ي  2
 
ن مع ضبطهما بالشكل التام، وفق ما يأي ن مفيدتير  2                                                             :أركب جملتير

ا ملحوظا:  - ز  ................................................................................................................................................ الجملة األوىل، تتضمن تميي 

............................................................................................................................................. الجملة الثانية، تتضمن أمرا يفيد الدعاء:  -
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 نقط ( 6التعبري واإلنشاء )  اجملال الرئيس الثالث: مكون

ي النص      
ن
":ورد ف

. 
 يف تقويم اإلنتاج يراعى : 

 ن( 3)؛المناسبة طمع الحرص عىل توظيف الرواب توسيع فكرة التقيد بتقنيات - 

 ن(1) ؛توظيف المعارف والمفاهيم المرتبطة بالخطاب اإلشهاري - 

قيم -  ام عالمات الير   ن(  2) .سالمة اللغة، واحير
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                                                                                                     المتحانات البكالوريااملوحد  اجلهويالمتحان ا      

 (8102دورة العادية: يونيو ال)               

 ـ عناصر اإلجابةـ                       

 املمدرسني خاص باملرتشحني  

 مدة اإلجناز املعامـــل املـــادة  املسالك وأالشعب  املستوى

 ساعتان   8 اللغة العربية  العلمية والتقنيةالسنة األوىل بكالوريا

 سلم التنقيط عناصر ���ة ���لة الم���

درس 

 النصوص

 (0السؤال)

، وضيح وتفسريمبوضوع النص: عالقة توبيان عالقتهما خرية، العنوان والفقرة األ قراءةـ 1

 )القلب( قبل العقل. اإلشهار يتوجه إىل العاطفةتتجلى يف كون 

 ن 0
 

 (8السؤال)

 (3السؤال)

 الرسالة اإلشهارية بني سلطة العاطفة وسلطة العقل. تأرجح: ملركزيةالقضية اـ 2

.57) مالءمته للمطلوب )يراعى يف تقويم املنجز: شرح قول الكاتب:ـ 3 وسالمة ، ن(0

  ((5720)اللغة

 ن 0

 ن 0

 (4السؤال)

 (5السؤال)

 (6السؤال)

  احلقالن الدالليان: ـ4

 (ن57.0)...  اشتهاء متلكه  - بعث اإلحساس باحلاجة - الرغبة -القلب : العاطفةحقل  ـ

                                                                   (ن57.0)                                      ...االختبار التقين   -التجربة  -املوضوعية : العقلحقل  ـ

 عبارة مناسبة( لفظة أو )تقبل كل

يف جناحها لة اإلشهارية تركز االعالقة بني احلقلني عالقة تقابل، تتجلى يف كون الرسـ 

 ن(570) الكها.فة قبل العقل حلفز املستهلك على اقتناء السلعة وامتعلى خماطبة العاط

 : من القضية املطروحة، واستخراج ما يؤكد ذلك من النص الكاتب موقفاستخالص ـ 0 

لبعث الرغبة  موقف الكاتب: جناح الرسالة اإلشهارية رهني مبخاطبتها للعاطفة أو القلب

 يف اقتناء السلعة.

إن اإلنسان يرتاح  ويستمتع   -اجلانب العاطفي هو األهم يف اإلشهار  الدليل من النص: هذا 

 (من النص مناسب مؤشر  قبل كلي) أكثر برتك أبواب قلبه مفتوحة...

 :ام. استخراج مثال مناسب من النص لكل من التعريف والتعليل، وبيان وظيفته6

 ن(5.20)مثال التعريف: اإلشهار فن لفظي وأيقوني* 

ألن األحوال الذهنية والعاطفية للمتلقي  –يل: ألنه هو الذي حيرك اإلرادة... مثال التعل* 

 ن(5.20) هي اليت تؤهل...

 ن(5.05) الكاتب.وظيفتهما حجاجية تتجلى يف عرض القضية والدفاع عن وجهة نظر * 

 ن 8

 ن 0

 ن 0

 ،ن(170امني النص)اإلحاطة الشاملة مبض :مراعاة ما يأتي يف تقويم التلخيص يشرتطـ . (7السؤال)

 ن(570) اللغةوسالمة  ن(،1)وإبداء الرأي الشخصي
 ن 3

علوم 

 اللغة

 (0السؤال)

 (8السؤال)

  صحيح جواب( لكل ن5.0)  ومينح، يقبل كل جواب استوفى العناصر املطلوبةـ 1

 . ن لكل مجلة(1ملطلوب )با مجلة مفيدة تقّيدتل قبل كتـ 2

 ن 8

 ن 8

 التعبري

 واإلنشاء

مهارة 

سيع تو

 فكرة

 : تقويم اإلنتاجيراعى يف 

   ) التوسيع اللغوي، التعريف  فكرةتوسيع مهارة تقنيات وإجراءات  أغلب توظيف -   

           ، مع استعمال الروابط املناسبة؛والشرح، املقارنة، الشواهد واألمثلة...(     

  توظيف املعارف واملفاهيم ذات الصلة باملوضوع؛ -   

 .الرتقيماللغة، واحرتام عالمات  سالمة  -  

 ن3

 ن0

 ن8
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