
 

 

 

                  

  
 

 
 
 

 

 2 لامــــامع SNA1 ادٗ  اللغ٘ العـــــربٔ٘ــــــم ـْرٓاـــــاأّى مً شلم البلالالصي٘ 

صاد والتدبر ـ الفهون التطبيقية ـ  العلوم والتكهولوجيات: العلوم التجريبية ـ العلوم الرياضية ـ علوم ااقت امصلم الععب)ٗ(أّ
 مسلكا العلوم والتكهولوجيات  الكهربائية والعلوم والتكهولوجيات  اميكانيكية

 2 مدٗ اإجاز
 

  :اليص ـ 

 التواصل

ٚاهڣ أڣليغ  الؾڤاصل حاوغ إڙٟاژيغ ٚد مڜ خالڢ چيڀ ڭؾأڂلږ مٸ ڂڤاژيڗ  إچ اوؾماعي ڭؾٷلږ الف
ڙٟاژيغ إا مڜ خاڋ ڣوڤد مجؾمٸ، فإڗ الحدڭن ٶڜ ٸ ڣمڃؾ٫ياؼڢ، فڈما ا ڭمڈڜ الحدڭن ٶڜ إامجؾم

ٚاد ڣالجماٶاػ مڜ إشباٵ حاواػ ا  امجؾمٸ ا ڭمڈڜ أڗ ڭؾږ دڣڗ الحدڭن ٶڜ ڙشاط ؼڤاصلي ڭمڈڜ أف
ٚد ڣحدهب  ڭمڈڜ أڗ ؽشبٸ اٶؾمادا ٶلګ مجهڤداػ الف

ٙع اوؾماٶيغ ؽٷؾمد ٞلٟلغ شأژڢ شأڗ أخاځ، لي٠  ل٘لڊ، فالؾڤاصل ٚدڭا، بل هڤ ٞيڇڣ ڙشاطا ف
ٚ لها مڜ أڙٟاځ التي ؼخؾلڀ  ٚ ؽٷبيڇا ٶڜ ا حص ٚڥ، ڣلڈنها ؽٷد في الجڤه في الؾحڃڄ مڜ ثڃافغ إلګ أخ

ٙغبغ في ؼفٟيڇ  ٙاڅ خصڤصياتها  ٚف ٶلګ الٷڤالږ أخاڂيغ لآخٚ، ڣإد م٫اميڗ إڙٟاژيغ ڣاحدعب إڗ الؾٷ
ا ما شډاڋ مؾښڤٶغ منهأه٘ا الؾبادڋ ٶلګ ا مڜ خاڋ حااػ الؾبادڋ، ڣيشؾمل ٙد فٷلڢ ا ڭمڈڜ أڗ ڭؾږ إ

ع، ڣفيها الحاواػ اڂؾصادڭغ،  ڇل أشډاڋ ڣ ڭڛؾمي إلګ دڣائٚ اللفٴ، ڣمنها ما ڭڛؾمي إلګ ؼڃښيغ الصٙڤ
ه٘ا  بببالتي أفلح إڙٟاڗ في وٷلها ؼښطڄ بلٟاژڢ، ڣؼڈشڀ ٶڜ ميڤاؼڢ ڣأهڤائڢ، بل ڣاژؾماءاؼڢ الؾٷبيڇڭغ 

ٜيغ لؾحدڭد  ٚچ ٙه أحد امفاؼيح ام ٚ إليڢ باٶؾبا ٚفيغ مؾښڤٶغ بالؾڤاصل ڣالښٳ ٚ اهؾمام حڃڤڋ مٷ ما ڭفٟ
ٚد ڣالجماٶغ ٶلګ حد ٞڤاءب  الهڤيغ الٟلڤچيغ للف

اٝ ٚڬ  ،ڣٶلګ ه٘ا ٞأ ٙغبغ الډائڜ البش ٙه  ٚ إڙٟاژيغ في ڇليتها ا ڭمڈڜ أڗ ؼڤود خا فإڗ الٳڤاه
ٚ أڣ غيڇ مباشٚ، فمجمڤٵ ما ڭڛؾجڢ إڙٟاڗ ٶبڇ لغؾڢ ڣأشيائڢ ڣوٟده في الؾڤاصل مٸ غيڇه بشډل  مباش

ٙع ؼڤاصليغ دائمغب ٙه ٪مڜ ٞيڇڣ ٙه ڭښد ڢ ڣمٷما  ڣإڭماءاؼڢ ڣطڃٞڤ
ٚاد د إڗ الؾڤاصل حالغ اوؾماٶيغ ؼؾحڃڄ مڜ خاڋ أڙٟاځ مؾٷددع ڭڛسج اخلها ٞلٟلغ مڜ أف

ب ڣه٘ه الحااػ صاهٚ ڣالحاواػ اڂؾصادڭغالٷاڂاػ مڜ طبائٸ مخؾلفغ: اللغغ ڣالڛٟظ ڣالجڤاٙ ڣالؾ
في الٟلڤڅ  أڙٟاځ التي مڜ خالها ؽشيد ڇل ثڃافغ ڂڤاژينها الخاصغ التي ؼؾحڃڄمجؾمٷغ ؽشډل مجمل 
 بڣفي الفڜ ڣفي الٷاداػ

 
 .وما بعدها ـ  بتصرف 11ـ ص  2002اأولى  سعيد بنكراد ، الصىرة اإشهارية: آليات اإقناع والدالة. المركز الثقافي العربي ـ الدار البيضاء ـ الطبعة
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 الصفحة امْضْع 2013    ـ  ٓ٘الدّرٗ العاد - تخاٌ اجَْٖ امْحد للبلالْرٓااام

 SNA1 2 اللغ٘ العـــــربٔ٘ مـــادٗ اأّى مً شلم البلالــــــــــْرٓا  الصي٘

  ـ  ـ العلوم الرياضية ـ علوم ااقتصاد والتدبر ـ الفهون التطبيقية العلوم التجريبية امصلم أّ الععب)ٗ(
  : مسلكا العلوم والتكهولوجيات  الكهربائية و اميكانيكية العلوم والتكهولوجيات

2 

 : اأشــئل٘
 ـ اقرأ اليص قراءٗ متأىٔ٘ ثه أجس اأىعط٘ اآتٔ٘ :

 

 .نقط ( عشر )  درط اليصــــْص : أّا ـ

 

ٚ ـ  1 ٚٛ ٶاڂتهڣ غ الښ٨ بداڭ أاڂ  (. نقطة واحدة ) ................................................................................. ڢا بمڤ٪ڤٶأب
ٚئيحدد الڃ٫يغ   ـ 2 ٚحٟال  (. قطة واحدة ن) ................................................................................ها الښ٨غ التي ڭط

ٚح ڂڤڋ الډاؼظ: ـ 3 ٜيغ لؾحدڭد الهڤيغ الٟل" اش ٚچ ٚد الؾڤاصل أحد امفاؼيح ام  ڤچيغ للف
 (. نقطة واحدة ) .................................................................................................................ب"ڣالجماٶغ ٶلګ حد ٞڤاء 

ٚه مڜ الښ٨ اٞؾـ 4  ٙبٷغ خ ٚڥ دالغ ٶلګ حڃل الؾڤاصل ڣ  دالغ ٶلګلفاٱ أأ  حڃلأخ

 (. نقطة واحدة )................................................................................................................. ڣصښفها في ودڣڋ  امجؾمٸ 
ٚع الثالثغ مڜ الښ٨محدد   ـ 5 ائٰ الؾڤاصل  ڜ خاڋ الفڃ  (.نقطة ونصف )  ...........غ بينهاـٷاڂالمبيښا ٞڣ

ٚٛ   ـ 6 ٚيڃغ امٷؾمدع في بښاء أب ٙهالط  (. قطة ونصف)ن..............................................................  الښ٨ ڣٶ٩ٚ أفډا

ٚع ؼښاڂش فيهـ  7 ٚڣحغ في الښ٨ مبدڭااچؾظ فڃ  (. قطن ثاث) ................................... فيها ٙأڭڊ ا الڃ٫يغ امط

 
 نقط (. أربع )  ـــ٘اللغ علـْو  : ثاىٔا ـ  

 

ٚه  ـ 1 ٚع  مڜاٞؾخ  أڣلګ مڜ الښ٨ مثاليڗ للڛٟبغ ڣحدد امڛٟڤب إليڢ ڣالؾغييڇ الفڃ

ٚأ ٶليڢ  (.انتقطن)  ..........................................................................................................................................  ال٘ڬ ط

 ڣؼ٫مڜ الثاژيغ  ( ؼمييڈ ڙٟبغ)  ٲا  حڤ لم ا  ؼمييڈ ؼ٫مڜ أڣلګ ؾيڗ مفيدؼيڗ وملأڙش ئ ـ  2
 (.انتقطن)................................................................................................................................................. ...طباځ ٞلظ

 

 نقط (. ست )  التعبر ّاإىعاء: اثالج ـ 
 

ٚاه اوؾمحاوغ إڙٟاژيغ أڣليغ ڣ  الؾڤاصل "        ٚد مڜ خالڢ چيڀ ڭؾأإچ ڂڤاژيڗ  مٸڂلږ اعي ڭؾٷلږ الف
 ب" امجؾمٸ ڣمڃؾ٫ياؼڢ

د في ه٘ه الڃڤلغ، مؼبيڗ فيڢ إڙشائيا  اچؾظ مڤ٪ڤٶا                ٚ ما ٙڣ ٙع مڈؿٟباؼڊ ا  ٟؿثم  في مها
 ب "الربط بين أفكار" 

  
 

 انتهــــــى
 

 



 
 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 2 املــــــــامع SNA1 اللغ٘ العـــــربٔ٘ ادٗـــــم البلالـْرٓامً شلم ّى اأالصي٘ 

 ـ العلْو التجرٓبٔ٘ ـ العلْو الرٓاضٔ٘ ـ علْو ااقتصاد ّالتدبر العلْو ّالتليْلْجٔات   امصلم أّ الععب)ٗ(
 2 مــدٗ اإجاز الفيٌْ التطبٔقٔ٘ 

 
 

 التيقٔط  شله عياصر اإجاب٘

 .نقط ( عشر )  اليصــــْصدرط أّا :  ـ 
 

 

(. واحدة  نقطة) .....ّاىصجاومْضْعُ  ٍٕ عاق٘ ترابط  بدآ٘ اليصاق٘ عـ   1  

(واحدة  نقطة) .ٍٕ: التْاصل حاج٘ إىصاىٔ٘ ّاجتناعٔ٘ ضرّرٓ٘ القطٔ٘ الرئٔص٘ الي ٓطرحَا اليص ـ   2  

(. واحدة  نقطة) خطاء. مً اأ ل٘ بْضْح ّبأشلْب شلٔه خالٓقبل كل ظرح ٓعلض مطنٌْ القْـ  3  

 لفاظ الدال٘ علٙ كل حقل مجل :تقبل أربع٘ ألفاظ مً اأـ  4      
 .( 0,00)   الدال٘ علٙ حقل اجتنع األفاظ  .( 0,00)الدال٘ علٙ حقل التْاصل  ألفاظ ا

التْاصل ـ تْاصلٕ ـ تْاصلٔ٘ ـ التبادل ـ العاقات ـ اللغ٘ ـ  

 .....لغتُ ـ إماءات 

ْشُ ـ العادات  ـ طقاجناع٘ ـ اجتناعٕ ـ اجتنع ـ اجتناعٔ٘ ـ ماعات ـ 

 ......... ـ اليصب ـ اجْار ـ التصاٍر العاقات
 

(. واحدة  نقطة)  

 

ـ أما العاق٘ بٔيَا فَٕ عاق٘ تلاملٔ٘   ٌ( 1) ّشائط التْاصل ي الفقرٗ الجالج٘ ٍٕ : اللغ٘ ّاأظٔاء ّاجصد ّاإماءات ّالطقْط ّامعنار ـ   5       
 ....( 0500أىَا تعلل جتنع٘ شرّرٗ تْاصلٔ٘ ) 

(. نقطة ونصف )  

ـ  تْظٔف أشالٔب احجاج ) التعرٓف  التدرج اميطقٕ ـ اأشلْب ااشتيباطٕ ـ تقْو الطرٓق٘ امعتندٗ ي بياء اليص ّعرض أفلارِ علٙ: ـ    6
 التنجٔل ...(

( نقطة ونصف )  

 

( ثاث نقط ) .ٓبدٖ رأُٓ فَٔا أٌ ـ مً اميتعر أٌ ٓياقغ امرظح قطٔ٘ التْاصل ي أبعادٍا ااجتناعٔ٘ 7ّ   

 نقط (. أربع) :ـــ٘اللغ علـْو ثاىٔا: ـ 
 .(للتغٔر 0520للنيصْب إلُٔ     0520للنجال  ّ 0500)ـ ٓقبل مجااٌ مً بن اأمجل٘ اآتٔ٘ :

 
 الطارئ التغٔر اميصْب إلُٔ امجال

 إحاق ٓاء اليصب٘ معددٗ ّكصر ما قبلَا إىصاٌ إىصاىٕ

 " أّل أّلٕ
 " اجتناع اجتناعٕ
 " تْاصل تْاصلٕ

 

 

( نقطتان)  

( نقطتان) ) ىقط٘ للل مل٘ ( ٓعرط ي كل مل٘ أٌ تلٌْ مً اإىتاج العدصٕ للنرظح ، شلٔن٘ الركٔب ، ّاضخ٘ امعيٙ  :ـ  2  

 نقط (. ست) : التعبر ّاإىعاء ثالجا : ـ
 ـ ٓراعٙ ي التقْٓه ما ٓأتٕ :       

 )نقطتان (.ـ االتساو بامطلْب                         

 )نقطتان (. ـ تْظٔف  ملتصبات امَارٗ                      
 )نقطتان (. ـ  شام٘ اللغ٘ ّاشتعنال عامات الرقٔه                       

 اىتَــــــٙ

 

 

 

عياصر اإجاب٘ 
 ّشله التيقٔط

 الصفخ٘
1 
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