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ュヤوالع るالتقني 
  ュヱヰヘف أن مヱمعر"るنيボالت " ヱه れゅترد فيه النظري ヵر الذゅأن اإط ゅف أيضヱمعرヱ ،るالنظري ュヱヰヘبل مゅボُي

 ュسゅاختص ب ヵالذ"ュヤالع" るني معرفゅالثヱ るボｚُمطب るُتعُد معرف ヴلヱأن اأ ヱه ュヤالعヱ るنيボبل بين التゅボجه التヱヱ ،
لكن . لزュ أن تكヱن تゅبعるً له ヱخゅدمる أغراضه، فتكヱن له اأسبボيる عヤيヱゅヰلمゅ كゅنれ التボنيる تطبيゅボ لヤعュヤ، . مجردة

 :هذا التصヱر التヤボيدヵ لヤتボنيヱ るالعュヤ بれゅ غير مボبヱل في سيベゅ النظュゅ العヱلمي من ヱجヰين
فبعد أن كゅنれ التボنيヱ るسيるヤ في يد . أحدهمゅ، أن العاقる بينヰمゅ أضحれ عاقる تداخل قヵヱ تأخذ التボنيる بزمゅمه

ヱ るنتゅئجゅヰ ده بべفベゅ جديدة في البحث تستنبطゅヰ من خصゅئصゅヰ ااستعمゅليصゅر العヱ ュヤسيるヤ في يدهゅ تزヱ لعュヤ،ا
دهゅ السベヱ العゅلميる أヱ بحسゆ المشゅريع التجゅريる كيる التي تحدヰه بحسゆ الحゅجيれゅ ااستヰاالتحヱيヤيる، كمゅ ُتヱج

 .مる في هذه السベヱتي تضعゅヰ كبريれゅ الشركれゅ المتحكال
، أن المعرفる التボنيる أخذれ تتضمن، إلヴ جゅنゆ دراسる مختヤف اآاヱ れاأدヱاれ، دراسる السيヱ ベゅالヱجه الثゅني

 るعيゅااجتم れゅر البنيヱبين تطヱ نيボالت ュدボبين الت るًرابط ،ゅヰボفيه تطبي ュيت ヵفي الذゅボالثヱ عيゅااجتمヱ عيゅالصن
るالطبيعي ゅヰمع بيئت ゅヰヤعゅヘتヱ .れرゅص るنيボالت るد من هذا أن المعرفゅヘُيستヱ  ヵالنظر ュヤن يختص العゅك ゅتشتغل بم

ヱقد أدى هذا التأثير إلヴ أن . بゅاشتغゅل به، ممゅ زاد من قدرتゅヰ عヴヤ التأثير فيه، تحديدا لشكヤه ヱتخطيطゅ لمسゅره
تتسゅرع ヱتيرة ااكتشゅفヱ れゅااختراعれゅ في مختヤف مجゅاれ المعرفる، حتヴ أصبح بعضゅヰ ُيثير أشد المخヱゅف 

 .ريヱるالمخゅطر عヴヤ مستボبل البش
ヱحده يضيベ عن إفゅدة المراد منه، ヱيستدعي أن نشير إلヴ ازدヱاجه " العヱ"ュヤهكذا أضحヴ استعمゅل لヘظ 

عゆ العヤميる التي تندرج تحته، فنヱボل ، ヱكذا بゅلنسبる لヤشُ "العュヤ"بدل  "لعヤمتボنيるا"أヱ" يるالتボن-العュヤ"بゅلتボنيる، فنヱボل 
بدل " ااقتصゅدتボنيる"أヱ " التボنيる-ااقتصゅد"ヱ ،"تصゅلاا"بدل " ااتصゅلتボنيる"أヱ " التボنيる-ااتصゅل: "مثا

 ". ااقتصゅد"
 .المركز الثقゅفي العربي ،"المدخل إلى تأسيس الحداثる اإساميる: روح الحداثる"  طه عبد الرحمن .د      

 (.بتصرف) 12-11. ص، 2552 الدار البيضゅء،
 

 るاآتي るヤعن اأسئ ゆأج ュاقرأ النص، ث: 
 (نقط 01) درس النصوص: ول اأ المجゅل الرئيس

0.  れゅنヱمن مك ベヤانالانطヱافترض  عنヱعالヱضヱلجه النص مゅيع ヵن 1.........................................الذ 
2. ュヤالعヱ るنيボبين الت るعاقヤل ヵيدヤボر التヱالتص ゅرد في مヱ ゅن 1...........................................النص؟ كم 
3. るالعاق ヴلمي؟ كيف ُينظر إلヱالع ュゅالنظ ベゅفي سي ュヤالعヱ るنيボن 1..........................................بين الت 
れ الدالる استخرج األゅヘظ ヱالعبゅرا. حボل دال عヴヤ التボنيヱ るحボل دال عヴヤ العュヤ: يتヱزع النصｚ حボان داليゅن .4

 ،ゅمヰل منボكل ح ヴヤأبرزعヱ ゅمヰبين るئمゅボال るل اآتيالعاقヱلجدゅب ゅن 2....................................: ، مستعين 
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るى حقل التقنيヤع るالدال れراゅظ والعبゅى حقل األفヤع るالدال れراゅظ والعبゅاألف ュヤين العヤبين الحق るالعاق 
        

 
 
المراد منه، ヱيستدعي  ヱحده يضيベ عن إفゅدة استعمゅل لヘظ العュヤ أضحヴ " :مゅ ذهゆ إليه الكゅتゆ في قヱله حヤل .5

 ن 1.................................". العュヤبدل  "العヤمتボنيる"أヱ" التボنيる-العュヤ"أن نشير إلヴ ازدヱاجه بゅلتボنيる، فنヱボل 
د ヱظيるヘ هذا من النص بمثゅلين مثあل لذلポ. سゆヱヤ التヘسيراعتمد الكゅتゆ في عرض أفكゅره عヴヤ أ .6 あحد ュث ،

ゆヱヤن 1.............................................................................................................اأس 
ヤعاقる بين العヱ ュヤالتボنيる ركゆあ مゅ تヱصれヤ إليه من إجゅبれゅ في فボرة مركزة، مبديゅ رأيポ في تصヱر الكゅتゆ ل .7

 ن 3................................................................................................................النص
 

 (نقط 4) مكون عヤوュ الヤغる: الثゅني  ゅل الرئيسالمج
 
، ثュ .."هذا التصヱر التヤボيدヵ لヤتボنيヱ るالعュヤ بれゅ غير مボبヱل في سيベゅ النظュゅ العヱلمي: " العبゅرة اآتيる تأمل .0

ゅヰاستخرج من: 
 ن 1.......................................................................التュゅ مصدرا ヱبيあن ヱزنه، مع الشكلـ        
د المنسゆヱ إليه ヱالتغيير الطゅرئـ         あحدヱ ゅبヱمنس ゅن 1.......................................................اسم 

 ن 2.....................................ل التュゅ، مع الشكن تمييزا يكヱن مميｚزه لヘظ عヱボديれ بجمるヤ مヘيدة تتضما   .2
 

 (نقط 6)درس التعبير واإنشゅء : الثゅلث  المجゅل الرئيس
 

المعرفる التقنيる أخذれ تتضمن، إلى جゅنゆ دراسる مختヤف اآاれ واأدواれ، دراسる إن  ": ヱرد في النص   
ゅヰفيه تطبيق ュيت ヵفي الذゅعي والثقゅعي وااجتمゅالصن ベゅالسي.".. 

   
 . تヱسيع فكرة في مゅヰرة من تボنيれゅ هذه الヘكرة، مستثمرا مゅ اكتسبته  ヱسع   
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  دليل التصحيح
 

 هذا الدليل إطゅرا عゅمゅ يسترشد به السゅدة اأسゅتذة تشكل العنゅصر المقترحる في
 في تصحيح إنجゅزاれ المترشحين 

 
 (نقط 01) درس النصوص: اأول  المجゅل الرئيس

 
ヱヱاヱ العطف ヱمعطヱف ( التボنيる)معطヱف عヤيه  :بنيる العطف التي يتركゆ منゅヰ عنヱان النص انطاقゅ من .0
(ヤالعュ)ュヤالعヱ るنيボبين الت るالعاق るلج في نصه طبيعゅسُيع ゆتゅن 1............................، ُيمكن افتراض أن الك 
لذلポ . يمكن تحديد التصヱر التヤボيدヵ لヤعاقる بين التボنيヱ るالعュヤ في كヱن التボنيる تゅبعる لヤعュヤ أنゅヰ تطبيベ لنتゅئجه .2

ュヤعヤل るيボأسبゅأغراض ،ف るدمゅمجرد خ るنيボالتヱن 1...................................................................ه 
تヘتح التボنيる لヤعュヤ . فボد صゅرれ هذه العاقる متداخるヤ ،تصヱر العاقる بين التボنيヱ るالعュヤفي سيベゅ العヱلمる تغير  .3

ゅلحゅب ゅヰمعرفتヱ るليゅااستعم ゅヰعل طبيعتヘجديدة في البحث ب ゅقゅآفるاكيヰااست れゅإ ،ج ュث ゅヰطبيعت れزヱゅتج るنيボن الت
 ن 1................التヤボيديる بゅعتبゅرهゅ في خدمる العヱ ュヤمترتبる عヤيه، لتヰتュ بدヱرهゅ بمゅ كゅن ينヘرد به البحث العヤمي

 ن 2.................................................................................................................. .4
لفゅظ والعبゅراれ الدالる عヤى اأ

るحقل التقني 
األفゅظ والعبゅراれ الدالる عヤى 

ュヤحقل الع 
 العاقる بين الحقヤين

るمعرف ،るنيボالت  ،るボمطب
れاヱاأدヱ れاآا...  

                                          
( るطボنصف ن) 

 ،ュヤفي يد الع るヤسيヱ ،るالنظري
جردة، البحث، معرفる م

るميヤالع ゆالشع...  
                (るطボنصف ن) 

تボبل كل إجゅبる تكشف عن 
أヱ  تداخلالتゅヘعل أヱ الاقる ع

ゅهمゅفي معن ゅم...       
 (نボطヱ るاحدة)                 

5. ゆسゅين ゅبم るلヱボن الヱيل مضمヤتح ヴヤالمترشح قدرته ع るبゅإج ュيヱボفي ت ヴن 1..............................يراع 
 .فبعد أن كゅنれ التボنيヱ るسيるヤ في يد العュヤ، صゅر العヱ ュヤسيるヤ في يدهゅـ  : من النصر تヘسيمثゅان أسゆヱヤ ال .6

 ن  ボ....".............5.0نيるااتصゅلت"أヱ " التボنيる-ااتصゅل: "فنヱボل مثا -                                            
                                   るヘظيヱال :るヘظيヱ سير في يمكن تحديدヘالت ゆヱヤضيحبالنص  أسヱفي ت ュヰنه ُيسヱك 

 ن ヱ........................5.0بسطヱ ゅヰشرحヱ ゅヰتボريبゅヰ إلヴ الュヰヘ الヘكرة                                             
ركيز ヱヱضヱح، راعヴ في تヱボيュ إنجゅزاれ المترشحين قدرتュヰ عヴヤ تركيゆ اإجゅبれゅ في الヱ ュヰヘالتحヤيل بتيُ  .7

 ن 3..............................بشأن عاقる التボنيる بゅلعュヤ مゅ عゅلجه الكゅتゆ من قضゅيゅ يヱإبداء الرأヵ الشخصي ف
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 (نقط 4) るالヤغ مكون عヤوュ: الثゅني  المجゅل الرئيس
 
، ヱمن ヱمثゅا ヱاحدا لヤمنسゆヱ، مع إنجゅز المطゆヱヤ ،يستخرج المترشح من العبゅرة مثゅا ヱاحدا لヤمصدر .0

るヤن 2..........:.....................................................................................................اأمث 
 وزنه المصدر

ヱُر  ヘ∠ُعل  ت∠ص∠  ت∠
 ュヤْ  ف ْعل  ع 
ュゅ ゅل ن ظ∠  ف ع∠

 (ヤمصدر ヱمثゅヰヤ لヱヤزننصف نボطる ل)                                                    
 

ゆإليه المنسو ゆرئ المنسوゅالتغيير الط 
 ヵيدヤボيد  التヤボالمشددة  الت るء النسبゅي るفゅإض

ゅヰヤقب ゅكسر مヱ . 
حذف التゅء ヱإضゅفる يゅء  العヱلمる  العヱلمي 

 ゅكسر مヱ المشددة るالنسب
ゅヰヤقب . 

 (التغيير الطゅرئ  بيゅنف نボطる لثゅヰヤ لヤمنسゆヱ إليه ヱنصربع نボطる لヤمنسヱ ゆヱم)                         
ヱنボطヱ るاحدة عن التمييز المنصゆヱ، مع مراعゅة صحる الجمるヤ ( لヘظ عヱボد)ُتمنح نボطヱ るاحدة عن المميز  .2

ゅتركيب ゅヰسامتヱ ヴن 2..............................................................................................معن 
 

 (نقط 6) التعبير واإنشゅء مكون: ثゅلث المجゅل الرئيس ال
 ن 2.................................................................سامる الヤغヱ るاحتراュ عامれゅ الترقي ュ ن ヱ................................................................2ضヱح الヘكرة ヱالتعبير المنゅسゆ عن ゅヰ ن 2...................................................................تボنيれゅ مゅヰرة تヱسيع فكرةاالتزاュ ب  :إنجゅز المترشح مゅ يأتي يヘترض في    

 
 

 
  


