
 

 

 اأكاديヨية الجヰوية للتربية ヱالتكوين
ラاヨة فاس بولヰبج 

 اﾝصفحـة    للبكالوريا   الヨوحد  اامتحاラ الجهوي
  に/な                      

 ギガست｀ﾝا:  ｭيـــﾁガﾝｭﾜｯﾝا ﾛسل ヰ｀ لガية اأﾜاﾁااستد ｰﾁガدﾝا :に1なに/に1な2 

  ｰدｭـ｀ﾝا:   اﾝ｀عｭ｀ـل ｀دｰ اإنجﾂｭ اﾝلغة اﾝعｯﾁية 

に ﾃ ج｀يع اﾝشعｮ اﾝعل｀ية ガاﾝتﾚنية :اﾝشعｯة  に  

  اガ｀ﾝضــــــــガع

 :النص

 الحداثـヱ るالتボـヤيـد
    れゅيヱالمست るفゅك ヴヤع ヵل جذرヱتح るالحداث .るيあヤ البنيる عندمゅ تامس بيئヱ  るهذه. إنゅヰ بنيる فكريる ك⊥

اجتمゅعيヱ るثゅボفيる تヤボيديる فإنゅヰ تصدمヱ ゅヰتكتسحゅヰ بゅلتدرج، ممゅِرسる عヤيゅヰ ضربゅ من التヘكيヱ ポرفع 
るدسيボال. 

ゅلる في اانتشゅر ヱااكتسゅح    فヰي تنتボل في الヘضゅءاれ الثゅボفيる التヤボيديる إمゅ . تستخدュ الحداثる أسゅليゆ فع∂
ヱ ذجゅاء عبر النمヱاإغヱ إغراءゅسع بヱشر مـن خال التゅل المبゅボعبر اانت ヱأ ،ュاإعاヱ るضヱالم

 れاヱنボمن ال ポغير ذل ヴله، إلゅـف أشكヤاإعامي بمخت ヱالغـز ヱأ ヵرゅااحتال ااستعم ヱأ ヵدゅااقتص
 ...ヱالヱسゅئل

    るمعرفيヱ るذهني れゅهヱتش ベヤتخヱ ،れゅد تمزقあل ∠ヱ⊥ت ゅヰفإن るيديヤボت るمヱبمنظ るالحداث ュتصطد ゅعندمヱ
فヤヤتヤボيد صابته ヱأسゅليبه في المヱゅボمる . る كبيرة، ヱذلポ بسبゆ اختاف المنظヱمتين ヱصابتヰمヱゅسヱヤكي

ヱالصمヱد أمュゅ اانتشゅر الكゅسح لヤحداثヱ ،るله طرائボه في التكيف معヱ ゅヰمحヱゅلる احتヱائゅヰ، كمゅ أن 
ゅヰليبゅأس ゅأيض ゅヰلヱ ،ゅヰكيكヘتヱ るيديヤボالت れゅمヱح المنظゅاكتس ヴヤع るصゅالخ ゅヰقدرات るحداثヤيض  لヱفي تر

فゅلصراع بين المنظヱمتين صراع معボد . التヤボيد ヱمحヱゅلる احتヱائه، أヱ استدمゅجه، أヱ إفراغه من محتヱاه
 .ヱشرس بل قゅتل 

ヱكثيرا مゅ يتヤبس التヤボيد لبヱس الحداثる ليتمكن من التكيف ヱااستمرار، بينمゅ تتヤبس الحداثる بゅلتヤボيد    
ゅヰسヘرض نヘتヱ ذヘلتتمكن من أن تن ゅنゅهذ. أحيヱれゅيヱالمست るفゅده في كヰج نشヱده في التاقح : ا التزاヰنش

 るسゅالسيヱ ،دゅااقتصヱ ،ヵردヘال ポヱヤالسヱ ،ى اإدراكيヱفي المستヱ ،ュيボمتي الヱبين منظ... 

     れゅمヱمنظヤل ヱأ れゅمؤسسヤل ヵيل إرادヱبتح ュا تحس ゅヰاأمد، إذ إن るヤيヱط るلゅهي ح るني هذه الحゅلる البي∇
ボث れاヱبل عبر تح ،るنيヱنゅボبعيدة المدىال るفيゅ.  في ヱه るالحداث ヴإل るيديヤボت るفيゅボث るمヱل منظゅボانتヱ

 .الغゅلゆ انتゅボل عسير

 (بتصرف) 21، 21ص  -2117-2ط -دار تヱبゅボل لヤنشر –" الحداثヱ るمゅ بعد الحداثる" –محمد سبيا 

 

                                                                                                                                          :شرح مسゅعد
 るس الحداثヱيد لبヤボبس التヤيت :ゅヰرتヱر في صヰيظ ヵأ ゅヰسゅبس لبヤي                                                           .                                      

 .تختヤط به: تتヤبس الحداثる بゅلتヤボيد 
 



 ゅريヱلゅبكヤحد لヱالم ヵヱヰن الجゅن             اامتحゅلمヱس بゅف るヰج るديميゅ2/2 أك  

 المヱضヱع السنる اأヱلヴ من سポヤ البكゅلヱريゅ: الヤغـる العربيـる                  المستـヱى : المゅدة 
 るرة  :الشعبヱالــــد             るنيボالتヱ るميヤالع ゆجميع الشع : る2102/ 2102ااستدراكي  

 
 (ن11)مكヱن النصヱص  : أヱا

 (ن0.  )ضع فرضيる حヱل مヱضヱع  النص، انطاقゅ من ماحظる دالる العنヱان -1
 (ن0.  )أبرز نتゅئج اصطداュ الحداثる بゅلتヤボيد -2

 (ن0" )ヱانتゅボل منظヱمる ثゅボفيる تヤボيديる إلヴ الحداثる هヱ في الغゅلゆ انتゅボل عسير: "الكゅتゆ اشرح قヱل -3

 (ن0:  )امأ  الجدヱل اآتي بゅلمنゅسゆ بعد نヤボه إلヱ ヴرقる تحريرポ -أ  -4

 أربع كヤمれゅ أヱ عبゅراれ تدل عヴヤ صمヱد التヤボيد أربع كヤمれゅ أヱ عبゅراれ تدل عヴヤ أسゅليゆ الحداثる في اانتشゅر

 

 

   ゆ- ينヤボبين الح る(ن1.0. )حدد العاق 

 (ن0.0. )استخヤص من النص ثاثる  مظゅهر لヤحجゅج  -5

 (ن0.0.  )أبرز في فボرة قصيرة بعض الخصゅئص التي تميز لغる النص ヱأسヱヤبه  -6

اكتゆ فボرة ا تボُِل عن خمسる أسطر تعبر فيゅヰ عن رأيポ حヱل صراع الحداثヱ るالتヤボيد في المجتمع   -7
 (ن2.0.  )المغربي

 

ゅنيゅث :  るغヤال ュヱヤ(ن4)ع 

، ヱأربعる مصゅدر أفعゅل ربゅعيる مع تحديد "اافتعゅل" استخرج من النص أربعる مصゅدر عヱ ヴヤزن   -1
 ( ن2.  )الヱزن

2-  ヱ ،التمني ヴمعن ヴخرج إل ュゅヰヘاست ヴヤتشتمل ع ポئゅمن إنش るヤجم ゆاكت ヴأمر خرج إل ヴヤأخرى تشتمل ع
 (ن2.  )معنヴ التحボيـر

 

ゅلثゅء  : ثゅاإنشヱ (ن6)التعبير 

 .أحدهمゅ تヤボيدヱ ヵاآخر حداثي: تعرف شخصين

 .قゅرن بينヰمゅ في مヱضヱع إنشゅئي متكゅمل مستثمرا مكتسبゅتポ من مゅヰرة المゅボرنヱ るااستنتゅج

 

 
 
 

 



 

 

 ا
 

 

اأكاديヨية الجヰوية للتربية   
 ヱالتكوين

ラاヨة فاس بولヰبج 

 ゅريヱلゅبكヤحد لヱالم ヵヱヰن الجゅمل اامتحゅ1/1 2: المع  

 س 2: مدة اإنجゅز السنる اأヱلヴ من سポヤ البكゅلヱريゅ: المستヱى

 ااستدراكيる: الدヱرة الヤغる العربيる: المـــــゅدة

るالشعبــــ :るنيボالتヱ るميヤالع ゆجميع الشع るالدراسي る2102/2102: السن 

 عنゅصر اإجゅبヱ るسュヤ التنボيط                 

るصر اآتيゅلعنゅالمترشحين ب れゅبゅإج ュيヱボيستأنس في ت :  

 (ن11)مكヱن النصヱص  : أヱا

 ن0............. ،انطاقゅ من ماحظる دالる العنヱان    ( العاقる بين الحداثヱ るالتヤボيد)يضع المترشح فرضيる حヱل مヱضヱع النص  -1
 ن0.................  تヱليد تمزقれゅ، خベヤ تشヱهれゅ ذهنيヱ るمعرفيヱ るسヱヤكيる  : يبرز نتゅئج اصطداュ الحداثる بゅلتヤボيد، ヱالمتمثるヤ في  -2

يشرح قヱل الكゅتゆ انطاقゅ من اإشゅرة إلヴ المヱゅボمる الشرسる التي تبديゅヰ البنيれゅ التヤボيديる في المجتمع إزاء مظゅهر الحداثる في  -3
 ن 0....  ................................................................................  إعطゅء أمثるヤ من الヱاقع  مختヤف المجゅاれ مع

التヱسع ااقتصゅدヵ          –اإغراء  –اإغヱاء : من الكヤمれゅ أヱ العبゅراれ التي تدل عヴヤ أسゅليゆ الحداثる في اانتشゅر هنポゅ :-أ  -4
–  ヵرゅاإعامي  –ااحتال ااستعم ヱن                                                                                                                  1.0.  ................................................................................... الغز

ヤالتي تدل ع れراゅالعب ヱأ れゅمヤمن الكポゅيد هنヤボد التヱصم ヴ : صابته–  るمヱゅボد  –المヱالتكيف  –الصم–  ゅヰائヱن                                                                                                1.0........  احت
ゆ- دゅتضヱ صراع るين هي عاقヤボبين الح るن1.0............................................ .  .................................العاق 

                               ن                                                                          0.0:   ....................................................................................................... مظゅهر الحجゅج في النص -5
.....                                                                                    إنゅヰ بنيる فكريる  –الحداثる تحヱل جذرヵ : أسゆヱヤ التعريف
るرنゅボالم ゆヱヤيد في الص: أسヤボالتヱ るمن طرف كل من  الحداث るヤالمستعم ゆليゅبين اأس るرنゅボالم                       ゅمヰراع الدائر بين
...                                                                    الصراع بين المنظヱمتين صراع معボد ヱشرس بل قゅتل -: أسゆヱヤ الヱصف

 ...فヰي تنتボل في الヘضゅءاれ الثゅボفيる التヤボيديる: ...أسゆヱヤ الشرح ヱالتヱضيح

6-                        るريريボدة التゅسيヱ ュح المعجヱضヱ به من قبيلヱヤأس ヱ النص るئص التي تميز لغゅرة قصيرة بعض الخصボيبرز المترشح في ف 
るالجمل الخبري ヱأ ゆヱヤدة اأسゅسيヱ يدヤボالتヱ るالحداث ヴل البشر إلゅد بعض أفعゅإسن ゆنゅج ヴن0.0...  ............................... إل 

 نゆ  ...... .2.0 فボرة ا تボُِل عن خمسる أسطر يعبر فيゅヰ عن رأヵ منسجュ حヱل صراع الحداثヱ るالتヤボيد في المجتمع المغربييكت  -7

ゅنيゅث :   るغヤال ュヱヤ(ن4)ع 

                                      ن   0........   اانتشゅر، ااكتسゅح، اانتゅボل، ااحتال، اختاف، احتヱاء  : في النص هي" اافتعゅل" المصゅدر التي عヱ ヴヤزن *  -1
اإفعゅل         : اإعاュ –اإفعゅل : اإغヱاء –اإفعゅل : اإغراء –التヘعيل : التヘكيポ: مصゅدر اأفعゅل الربゅعيる الヱاردة في النص هي* 
 ن0.............................   الヘعゅل : الصراع –إفعゅل : إفراパ –التヘعيل : الترヱيض –المゅヘعるヤ : المヱゅボمる -التヘعيل : التヤボيد –

ن    0................................................... ينشئ المترشح جمるヤ تشتمل عヴヤ استュゅヰヘ خرج إلヴ معنヴ التمني    -2
ヱيـرボالتح ヴمعن ヴأمر خرج إل ヴヤن 0........................   . ......................................................أخرى تشتمل ع 

ゅلثゅء  : ثゅاإنشヱ (ن6)التعبير 
 るيير اآتيゅة  المعゅبمراع ュيヱボالت ュيت: 

 ゅヰإجراءاتヱ るرنゅボرة المゅヰم れゅنيボظيف تヱن2.      ......................................................................    ت 
  جيヰمن ュد تصميゅاعتم :-   るدمボرض -م  - るتمゅن0.0.    ............................................................   خ 

 جヱلمنتゅء بゅااعتن :-  るغヤال るع    -سامヱضヱالم ポسゅن0.0...    .....................................................   تم 

 

 


