
 

 

 

 

                  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 لامــــامع  ادة  اللغة العـــــربيةــــــم ـورياـــــمستــوى اأوى من سلك البكال

 امسلك الشعب)ة(أو
العلوم التجريبية ـ العلوم الرياضية ـ علوم ااقتصاد والتدبر ـ الفنون التطبيقية ـ  العلوم 

لوم والتكنولوجيات  الكهربائية والعلوم والتكنولوجيات  والتكنولوجيات: مسلكا الع
 اميكانيكية

 2 مدة اإجاز
 

  :النص ـ 
 انـعاإ                          

 

أفكاゆ في ，سائل النشよ امختلفか بقصめ بيعها أ， امساعおめ إعاî ه． نشよ امعل．ماき عن السلع ，الخめماき أ， 

，祈管لهفي بيعها أ， تقبلها أ， ال ねاي よعل゜ أن。 〈ب ，ينظ îالكتاب 〈ل゜ إعا ずبعめح・  かعايめسائل ال， Çلتس．ي かيゆالتجا

きالسلع ，امنتجاきامعل．ما ゆめمص îهي أ îإعا， かعايめال îالخاف بي かنقط， ،  祈غي î．يك îمن أحيا 祈في كثي

 معよ，ف في حالか الめعايかب

î الحاجか اماديか ，هي الよغبか في الغやا╋ ؛ ل تقめاき，امع，ا شú أî ال祈管，يね للسلع أيسよ من ال祈管，يね للمباد《 

 فه． ، 。 إعاî ه． الت．جي。 ，لفし النظよ，الكسا╋ ，غي祈ها من الよغباき م．ج．دお أصا لめ・ الناる، ，كل ما يق．م ب

امبيعاき  ن．ع تجاゆ́ يهめف 〈ل゜ ゆفع :ب ，ينقسê 〈ل゜ ن．عيîالسلعか نفسها，سيلか من ，سائل ゆفع امبيعاき ，إعاî عن 

，أ，ج。 نشاطها في  ،جماهي祈 بسياسか الجهか التي يخめمهان．ع 〈عامي يよمي 〈ل゜ تعよيé الね السلع ，الخめماき، ， ，تよ，ي

مختلé امجااき الق．ميか ，السياسيか ，اجتماعيか، ，القصめ من هやا إعاî ه． 〈حめاす تأثي祈 في نف．る القよا╋ أ， 

 امستمعيî أ， امشاهめين ب

الضغぢ عل゜ امس〉，ليî في أجهおり إعام امختلفか بهめف امحافظか عل゜ ه． قيام。 بإعاî ，，ج。 الخط．おゆ في 

هやه من دخل  %7ثسمعか امعلن مهما تعاも ごゆلú مع الصالح العام، خاصか ，أî إعاî أصبح يشكل ح．الي 

î ا سيما في عصよ الخ．صصか، ，انتشاゆ القن．اき الفضائيか ，الصحé، 〈ا أî هやا ا يعني أî يتح．¡ إعا  ،جهおりأ 

السل．Ñ إنساني، ，التباる الحÇ نحطاぜ بالغよيおり البشよيか، ，انهياゆ السم．م ，نشよ الもよيلか، ，ا  بつأد，اき ل〈ل゜ 

في كثي祈 من د，¡ العالê أيضا في ك．î امعلنيî ，تكمن خط．おゆ إعاî ببب，الخي祈 بالشよ ，الهめ・ بالضا¡، بالباطل،

 يتحكم．î في صناع القよاゆ أنفسهê ب

ينساí ، ف，الص．اب الخط》ا يستطيع أî يمي季 بيî تستهめف الطفل الや´  ناき تلú التي，أخطよ أن．اع إعا 

بحكê تك．ين。 الغよيり́ نح． امضم．î الや´ يقめم。 ل。 إعاî، ，كやلú إعاناき ام．جهか 〈ل゜ أمييî الやين لê ينال．ا 

 祈الخطي 祈عن التأثي かالعلمي きاساゆめال しكشف めب ，قêالتعلي， かك。 إ  حظا كافيا من الثقاف祈管ي ´やال かعل゜ عقلي îعا

 جめانهê بفعل غよيおり التقليめ ，امحاكاお التي ت〉ثよ تأثي祈ا فاعا عل゜ سل．كهê ，نف．سهê بعل゜ ， ， أطفا¡ ，الجها╋، 
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ا¡ في بنا╋ إنساî بنا╋ صحيحا، خاصか في م．اجهか تتمتع ，سائل إعام بقおゆめ كبيお祈 عل゜ إسهام الفع   ت

きك。 العاداよتح í．التي تع かالسلبي êالقي， かالسيئ،  êسخ القيよفي سبيل نشاط。، ，ت お祈簡ع よحج éتق， かإيجابي

 بت，امعاني الساميか لめي。 

 おゆفي مها úا  مكتسباتよمستثم げمن الن お祈ما قبل أخي およالفق， およه الفقやه îبي îゆت  قاてاستنتا， かنゆتامقا 

 انتهــــــى
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