
 

 

 

                  

  
 

 
 
 

 

 2 لامــــامع SDA1 اللغة العـــــربيةادة ــــــم ـورياـــــاألى من سلك البكالالسنة 

ااقتصاد والتدبر ـ الفنون التطبيقية ـ  العلوم العلوم التجريبية ـ العلوم الرياضية ـ علوم  امسلك أل الشعب)ة(
 التكنولوجيات  اميكانيكيةالعلوم  والكهربائية لتكنولوجيات والتكنولوجيات: مسلكا العلوم وا

 ساعتان مدة اإجاز

                  ـ النص :
 

めيめ باإبめاع، ゆむاسか يطلق عل゜ العصよ الحالي اسê ''عصよ إبめاع''، ，もلú أî اهتمام الش
عق．¡ قاおゆむ عل゜ م．اجهか مشكاき علميか  عن العصよ، بحثا  ，تنميか، أصبح من أبらよ خصائص هやا 

  ，ثقافيか ，اقتصاむيか ，سياسيか ناجمか عما يعاني。 العالê الي．م من انفجاゆ سكاني ，تنافس عل゜ ال祈簡，اきب

めيめ، ，ه． بやلú يقé عل゜ ，يتمثل ج．هよ إبめاع في نشاط إنساî الや´ يتصé باابتكاゆ ，التج
〈حめاす ش 畦ء جめيめ عل゜ غي祈 مثا¡ سابق،  ،يめ؛ 〈î〉 も معن渓 إبめاع في اللغかالعكس من اتباع ，التقل

  îا فإやالط   له， おめالج きصفا かفي صياغت。 النهائي よاع تت．فめباإب éيتص ´やإنتاج ال しكان î〉， ،かافよ
الや´ ي〉لé ，يفíよ بيî ص．ゆ تفكي祈 إبめاعي عناصよه 茅，ليか م．ج．おむ من قبلبببب ，تعめ القおゆめ عل゜ ال

かسابق きا祈اب ，العل．م  ，خبむ栢， î．الفن きمجاا éاع في مختلめخلق منها إب 禍ي 畦الت かساسي茅 かاللبن
か لأطفا¡، أ， 〈نتاجاき فنيか أ， قصائめ هيمي  ，في مよاحل العمよ امختلفか، مما يتجسめ في ألعاب ت．  

 ， خطぢ مستقبليか مسب．قかبشعよيか، أ， بناءاき ，تص．ゆاき نظよيか أ
 禍اهتمام めاي季管ي úلやاعي  ，لめإب 祈التفكي むعن أبعا éالكش えاع ，أساليめإب かسゆاめالي．م ب

  よالتع íよب．ضع ，ج．انب。، ，ط かلي，む きاよم〉تم しفعني ،êعايتهゆ， êاكتشافه えأسالي， ،îعيめف عل゜ امب
ا¡ ال祈管بيか؛ س．اء في سن ما قبل التطبيق في مج م．ضع   す في إبめاع ，التفكي祈 إبめاعينتائね البح． 

 ・めاع لめإب かإعام في تنمي， êطفا¡، أ， في مجا¡ التعلي茅 ・めل ¡季اع في امنめإب かلتنمي かسゆめام
لめ・  。أ， むعمامよاهقيî، أ， في تعめيل اتجاها栢 きباء ，امゆめسيî، الت畦 من شأنها 〈عاقか التفكي祈 إبめاعي 

 الناشئかب 
استثماゆ امعよفか ，نتائね البح．す العلميか ح．¡ إبめاع، ，تنميか قゆめاき ，تأسيسا عل゜ ما سبق يظل 

إبめاع ，تفجي祈 طاقات。، 〈ل゜ جانゆ えفع أغا¡ اتباع ，التقليめ ，م．انع التجめيめ عن كاهل العقل، مع 
ل مشاعよ الغよبか لめ・ امبめعيî، هي ت．في祈 الظよ，ف النفسيか ，اجتماعيか الت畦 تزيめ من ثよاء الحياお ，تقل  

 禍اعي السبلめإب 祈اع ，التفكيめإب かبتنمي かالكفيل. 

 )بتصرف(وما بعدها، 51، دار المعارف، القاهرة، )د. ت(، ص. 1,4سلسلة كتابك، عدد ،  " إبداع " عبد الحليم محمود السيد 
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 الصفحة اموضوع ـ ,201  يونيو   ـالعادية الدلرة  - تحان اجهوي اموحد للبكالوريااام

 اللغة العـــــربية مـــادة األى من سلك البكالــــــــــوريا  السنة
2 

 امسلك أل الشعب)ة(  2
 العلوم التجريبية ـ العلوم الرياضية ـ علوم ااقتصاد والتدبر ـ الفنون التطبيقية ـ

 .واميكانيكية والتكنولوجيات الكهربائيةالعلوم والتكنولوجيات: مسلكا العلوم 

 : اأســئلة
 ـ اقرأ النص قراءة متأنية ثم أجز اأنشطة اآتية :

 

 .نقط ( عشر )  درس النصــــوص : ألا ـ

 (. ن 1) ..........................................................................................................。بم．ض．عالنص عن．اか  îأبらよ عاقـ  1
 (.ن  1) ...........................................................................................ها النصالت畦 يطよح ح．ゆيかام حむめ القضيか  ـ 2

شのよ ق．¡ الكاتえ: '' ـ3 禾ا  ،めيめالتج， ゆباابتكا éيتص ´やال îاع في نشاط إنساめإب よيتمثل ج．ه 

 (.ن  1) ......................................................................................".تقليめ，ه． بやلú يقé عل゜ العكس من اتباع ，ال

  ،ال祈管بيか حقلاستخよج من النص أゆبعか ألفاむ づالか عل゜ حقل إبめاع ，أゆبعか أخむ ・よالか عل゜  ـ4  
 ¡，め(.ن  1) ............................................................................................................................................ ，صنفها في ج 

 1,50)..........ينهاب かعاقالمبينا النص، سبل تنميか إبめاع الفق茅 およخيお祈 من حむめ، انطاقا من  ـ5
 (.ن 

  (.ن  1,50) ............................................................................... . أبらよ خصائص أسل．ب النص مبينا ，ظيفتها  ـ 6

 (.ن  3).........................................فيها ゆأيú مبめيا، في النصالقضيか امطよ，حか ا تناقش فيهاكتえ فقおよ  ـ 7 
 

 نقط (. أربع )  ـــةاللغ علـوم  : ثانيا ـ  

لكل ，îら من أ，らا茅 îفعا¡ امゆめجか في الج栢 ¡，めتي  امصゆめ امناسえستخよج من النص ا ـ 1
 ゆめكل مص îら， (ن 2)  ........(مع الشكل) مبينا 

 امصدرلزن  امناسب رصدام لزن الفعل
   فَعل

   أْفَعل

 ن( 2)  .......... نهيا يفيめ الت．بيみ，أخよ・ ت．ظé فيها  أمよا يفيめ التمن畦أنش ئ جملか مفيおめ تضمنها ـ  2
 

 نقط (. )ست  التعبر لاإنشاء: اثالث ـ 
       :えيق．¡ الكات  

ساعめ عل゜ تنميか قゆめاき إبめاع لめ・ التاميや؛ تشجيعهê عل゜ أه茅 êساليえ الت畦 ت منت              
ぢ عل゜ も́， ط茅 のよسئلか، ，التعبي祈 عن 茅فكاゆ الجめيおめ، ，اح祈管ام أسئلتهê ，أفكاゆهê، ，تجنえ الضغ

 茅فكاゆ ，الحل．¡ امبتكおよ ''ب
 ."ت．سيع فكおよ"  في مهاおゆ مكتسباتú ا  ستثمよ م お،تحليل هやه الفكよ  ت．سع في                   

 انتــــــــــــــــــــــــــــــــهى
 
 

 



 
 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 2 املــــــــامع SDA1 اللغة العـــــربية ادةـــــم البكالـوريامن سلك لى اأالسنة 

العلوم التجريبية ـ العلوم الرياضية ـ علوم ااقتصاد والتدبر ـ الفنون التطبيقية ـ  العلوم  امسلك أل الشعب)ة(
 2 مــدة اإجاز اميكانيكيةوالتكنولوجيات: مسلكا العلوم والتكنولوجيات  الكهربائية والعلوم والتكنولوجيات  

 
 

 التنقيط لسلم اإجابةعناصر 

 .نقط ( عشر )  درس النصــــوصألا :ـ 

 
 .(ن 1)  .....(، والنص يفسر العنوان هي عاقة ترابط وانسجام )العنوان يلخص مضمون النص عاقة عنوان النص موضوعهـ  1
   .(ن 1) ) .وسبل حقيقه ..........وأهميته ي العصر احالي اإبداع  مفهوم النص هي امطروحة يالقضية احورية ـ   2
   .(ن 1)  بوضوح وبأسلوب سليم خال من اأخطاءيقبل كل شرح يعكس مضمون القولة ـ  3

 

 ـ  4
 

 ن(. 05,0)بية      الدالة على حقل الر ألفاظا ن(. 05,0)اإبداع  األفاظ  الدالة على حقل 

اكتشافهم ـ امبدعن ـ  اابتكار ـ اإبداع ـ التجديد ـ إحداث ـ اجدة ـ الطرافة 

 تقبل أربعة منها (( ....

ـ امراهقن ـ اآباء ـ إعاقة ـ دراسة  ـ  تنمية ـ الربية ـ امدرسة ـ امدرسن ـ التعليم أطفال ـ 

 تقبل أربعة  منها ((ـ.....دعم 
 

استثمار امعرفة ونتائج البحوث العلمية  ـ تنمية قدرات اإبداع وتفجر طاقاته ـ رفع أغال ااتباع والتقليد : انطاقا من الفقرة اأخرة من النص  تنمية اإبداع سبل ـ  , 
 لكل عنصر .(   ,022)  .وموانع التجديد  ـ توفر الظروف النفسية وااجتماعية 

 ن( 02,0) ....تكامل عاقة  ا ـ  العاقة بينه

الي مكن واجمل امركبة  ) كل فقرة عبارة عن ملة مركبة ( توظيف الروابط امنطقية   ن( 02,0)  اخري التقريري  اأسلوب اعتماد  خصائص أسلوب النص : ـ   6
 ن( 02,0)  ...( ..............العطف ـ اأماء  اموصولة ـ أماء اإشارة )التوكيد  ـ التعليل ...تنوع  الروابط اللفظية  من بناء النتائج على اأسباب ) هذا ـ تأسيسا على....( 

 ن( 02,0) .......وحقيق اتساق النص وترابط أجزائه ...لشرح والتفسر واإباغ واإقناع وظيفتها : اـ   

 (  ن 3) ........وأن يبدي رأيه فيهاي النص ،  القضية امطروحة ن امنتظر أن يناقش امرشح مـ 7

 نقط (. أربع) :ـــةاللغ ثانيا: علـوم ـ 
 امصادر امناسبة لأوزان ووزنها :  ـ 1

 وزن امصدر امناسب  صدرام وزن الفعل

 تنمية ـ  فَعل

 (ن 02,0)  .....يقبل مصدر واحد( )..... تعليم ـ تفجر ـ تقليد  ـ ـ تطبيق ـ تأسيسـ تعديل ـ جديد ـ تفكر 

 تفعلة
 ن( 02,0)   تفعيل

 ن( 02,0)    إفعال  ن( 02,0)       ........................يقبل مصدر واحد(  ....) ....ـ إعام ـ إحداث ـ إعاقة إنتاج  إحداث ـ ـ  إبداع ـ  أْفَعل
 
 نهيا يفيد التوبيخ.  التمي والثانيةيفيد  اأمر، وأن تتضمن اأوى خالية من اأخطاءـ يشرط ي كل ملة أن تكون من اإنتاج الشخصي للمرشح، سليمة الركيب،  2

 لكل ملة (واحدة  ) نقطة 

 نقط (. ست) : التعبر لاإنشاء ثالثا : ـ
 :        ـ يراعى ي التقويم ما يأتي

 )نقطتان (.  ـ االتزام بامطلوب
 )نقطتان (.  ـ توظيف  مكتسبات امهارة    

 )نقطتان (.  اللغة واستعمال عامات الرقيم ـ  سامة
 

 

عناصر اإجابة 
 لسلم التنقيط

 الصفحة
1 

1 

 

201, 

 
 2102زةوليو تددراية  الدورة اا

 


