
 

 

 

                  

  
 

 
 
 

 

 2 لامــــامع MDI1 ادة  اللغة العـــــربيةــــــم ـورياـــــاألى من سلك البكالالسنة 

ية ـ علوم ااقتصاد والتدبر ـ الفنون التطبيقية ـ  العلوم والتكنولوجيات: العلوم التجريبية ـ العلوم الرياض امسلك الشعب)ة(أل
 مسلكا العلوم والتكنولوجيات  الكهربائية والعلوم والتكنولوجيات  اميكانيكية

 2 مدة اإجاز
 

                          :النص ـ 
 

لها، إも أكめ，ا أن。 ليس من السهل يشتكي الباحث．î في م．ض．ぱ الحめاثか من صع．بか تحめيめ مめل． 
إمساك بمصطلح الحめاثか، ，ال．ق．ف عل゜ تعよيé شامل لهاب ，يよجع もلú إل゜ تشعえ امجااき الت畦 يت祈دد 

，مختلé مناحي  ，اجتماぱ ，الثقافかمよتبطا بالفكよ ，السياسか ，اقتصاد ك．ن。 ل ح،やا امصطلعليها ه
おا╋ ب，  ،الحياゆ栢， éام．اق， ・]よين ，الباحإل゜ اختاف الよامفك îح．¡ ي îأص．لثي。 ،かيخيゆف  التا，よالظ，

 الت畦 أحاطし بنش]ت。 ，تط．ゆهب
مفه．ما س．سي．ل．جيا، أ， مفه．ما سياسيا، أ， مفه．ما تاゆيخيا بحصよ ليسし  "الحめاثか فهやا، ，ل

امعن渓، ，إنما هي صيغか مميお季 للحضاおゆ تعاごゆ صيغか التقليめببب ，مع もلú، تظل الحめاثか م．ض．عا عاما 
 ب" في دالت。 إجماا إشاおゆ إل゜ تط．ゆ تاゆيخي ب]كمل。، ，إل゜ تبめ¡ في الやهنيか يتضمن

 かتتضمن ع．امل القطيع かاثめالح îا أやمن ه êداخل امجتمنفه 祈تع، بل ，التح．¡ ，التغي ら，تجا
 よجميع مظاهめن。ك． ل ؛التقلي  畦 عل゜ اماض おりتكよام きاゆ．التص， ら．مよال， êمن القي かيشمل مج．ع

حاضよ، ，لやلú فإî مهمか التقليめ هي الحفاづ عل゜ 茅，ضاぱ القائمか الت畦 تقるめ اماض 畦، ，امتجسおめ في ال
 ，الめخ．¡ في م．اجهか التح．اき ，التغي祈اき الやهنيか ，السل．كيか الطاゆئか في امجتمعب

お من طよف اماض 畦 بمختلé فالتقليめ بهやا نمぢ تكよاゆ́ ，محافば ملت季م بق．اعめ السل．ك امحめد
خطا حضاゆيا ضاغطا، متسا茅 ぱゆحめاす متجها ص．ب امستقبل، ，في ال．قし  ，تصبح الحめاثか بمよجعيات。

 畦الت かيめالتقلي かالعمل، أ´ يتناقض مع كل مامح الثقاف， 祈في التفكي ´めالتقلي ぢمع الخ ごゆات。 يتعاも
 ب茅فكاゆ ，التص．ゆاきبب تعتمめ في ，ج．دها عل゜ ام．ゆ，ثاき ，امسلماき التاゆيخيか من

，ك]نها ب．ابか ينفتح من خالها إنساî عل゜ الكثي祈 من امفاهيê امجا，おゆ، الحめاثか  تبら祈 ،，تبعا لهやا
 おيصب． إل゜ سياد ´やاتي الやا ال．عي الやطا له，よتمثل ش 畦ها، ，الت祈غي， ゆよالتح， ゆ．م ，التطめمثل التق

 إنساî عل゜ الطبيعか ，امجتمع، ，في ゆغبت。 امستمおよ في التغيي祈، ，في استشよاف ′فاí مستقبل。 ال．اعおめب
 

 )بتصرف(. وما بعدها  22، ص2011الطبعة اأولى يناير ، رة عبد السام ـ طه عبد الرحمن ونقد الحداثة ـ جداول للنشر والتوزيع بوزب
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 الصفحة اموضوع    ـ ,501يوليوز  ـ  يةالدلرة ااستدراك - تحان اجهوي اموحد للبكالوريااام

 MDI1 2 اللغة العـــــربية مـــادة ريااألى من سلك البكالــــــــــو  السنة

  ـ  العلوم التجريبية ـ العلوم الرياضية ـ علوم ااقتصاد والتدبر ـ الفنون التطبيقية امسلك أل الشعب)ة(
  : مسلكا العلوم والتكنولوجيات  الكهربائية و اميكانيكية العلوم والتكنولوجيات
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 : اأســئلة
 ـ اقرأ النص قراءة متأنية ثم أجز اأنشطة اآتية :

 

 .نقط ( عشر )  درس النصــــوص : ألا ـ

 (. ن 1) ........................................................................................................ بم．ض．ع。أبらよ عاقか عن．اî النげ  ـ  1
 (. ن 1) ................................................................................................ها النかげ الت畦 يطよحسالよئيか حめد القضي  ـ 2

 الحداثة تتضمن عوامل القطيعة ，التحو¡ ，التغير داخل  إن " اشよح ق．¡ الكاتえ: ـ 3
 (. ن 1) ...........................................................................................ب"التقليدتجا，ら جميع مظاهよ تامجتمع، بل 

  التقليめ حقلأخよ・ دالか ， قل الحめاثか ح دالか عل゜عباゆاき  ，ألفاづ أأゆبعか استخよج من النげ ـ 4 

    ¡，め(. ن 1) .............................................................................................................................................. ，صنفها في ج 
 か عاقال ا مبら祈，التقليめ الحめاثか من خا¡ الفقおよ الよابعか من النげ مفه．م كل من  حめد   ـ 5

 (. ن 1,50) ..............................................................................................................................................................…اـمبينه

 (. ن 1,50)  ..................................................................。عごよ مضامين， النげ بنا╋ الطよيقか امعتمおめ في أبらよ   ـ 6

 (.  ن 3) .......................................... افيه ゆأيú في النげ مبめياا القضيか امطよ，حおよ か تناقش فيهاكتえ فقـ  7

 
 نقط (. أربع )  ـــةاللغ علـوم  : ثانيا ـ  

 2)في كل منهما، ，التغيي祈 الや´ لحق。إلي。  ，بيî امنس．ب من الفقおよ الよابعか مثاليî للنسبか،استخよج  ـ 1
 (.ن
، ，أخよاهما استفهاما دا عل゜ ) تمييも 季اき ( حめاهما تميي季ا ملف．ظاتضمن إتيî مفيめتيî جملأنش ئ ـ  2

畦(.ن 2)  ..............................................................................................................................................................................بالتمن 
 

 نقط (. ست )  التعبر لاإنشاء: اثالث ـ 

:えق．¡ الكات げد في النゆ， 
              "   よيخيا بحصゆمفه．ما س．سي．ل．جيا، أ， مفه．ما سياسيا، أ， مفه．ما تا かاثめالح しليس

 ،渓امعنめالتقلي かصيغ ごゆتعا おゆللحضا お季ممي かب"  ，إنما هي صيغ 
         えه القولة، متبين في。 إنشائيا  موضوعا اكتやد في هゆ， ما よا  ستثم úمكتسبات おゆتوسيع  في مها
およبفك 
 

 انتهــــــى
 

 



 
 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 2 املــــــــامع MDI1 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 العنوان يلخص مضمون النص)أو توضيح وتفسر  هي عاقة ترابط وانسجام  هموضوع عنوان النصعاقة  ـ  1
   .(ن 1) ) ........... مفهوم احداثة وعاقته بالتقليد : يطرحها النص هية الي القضية الرئيسـ   2
   .(ن 1)  بوضوح وبأسلوب سليم خال من اأخطاءيقبل كل شرح يعكس مضمون القولة ـ  3

 

 ـ  4
 

    لتقليد أو العبارات الدالة على حقل ا ألفاظا  داثةاح حقل على الدالةأو العبارات   األفاظ

تبدل ي ـ  تطور تارخيصيغة ميزة للحضارة ـ مصطلح احداثة ـ احداثة ـ  
الذهنية ـ القطيعة ـ التحول ـ التغير ـ خط حضاري ضاغط ـ متسارع اأحداث ـ 

 (.ن 05,0) ها (من........ )تقبل أربعة متجه صوب امستقبل 
 

القيم والرموز امرتكزة على اماضي ـ مهمة ـ مظاهر التقليد ـ صيغة التقليد  ـ
مواجهة التحوات ـ مط تقدس اماضي ـ احفاظ على اأوضاع القائمة ـ التقليد ـ 

اخط التقليدي ـ ـ   تكراري ـ حافظ ـ ملتزم بقواعد السلوك ـ الثقافة التقليدية 

 (.ن 05,0 ) ها (من تقبل أربعة ( ـ .....اموروثات ـ امسلمات التارخية ...
  

           (  0,.0)  ........يقوم على التسليم باموروثات وامسلمات التارخية من اأفكار والتصورات فالتقليد  أما  (  0,.0)  ....احداثة خط حضاري ضاغط يتجه حو امستقبل ـ  5 
 (ن 05,0) ....عارض وتقابلتعاقة ا مـ  العاقة بينه

 (ن 05,0) .................................... اأسلوب  ااستنباطي اعتماد ي بناء النص وعرض مضمونه : ـ امعتمدةالطريقة  ـ   6
 (ن 1) ..................تصميم منهجي واضح ) مقدمة ـ عرض ـ خامة ( امضامن وفقـ التدرج امنطقي ي عرض 

 

 (  ن 3) .وأن يبدي رأيه فيها امطروحة ي النص،قضية الن امنتظر أن يناقش امرشح مـ 7

 نقط (. أربع) :ـــةاللغ ثانيا: علـوم ـ 
 لكل تغير . ن( 0.50) ن( للكل منسوب إليه و 0225مثال   و)ن( لكل  0.25يقبل مثاان من اأمثلة الواردة ي اجدول اآتي: ) ـ 1

 
 التغير الذي حقه إليه  امنسوب مثاا النسبة 

حضاري ـ تقليدي ـ تقليدية ـ تكراري ـ مرجعية ـ 
 ـ  ـ تارخية

حضارة  تكرار ـ مرجع ـ 
     .  ـ تقليد ـ تاريخ 

 .(   حضارة)وكسر ما  قبلها ي  ثم إضافة ياء النسبة  التأنيث ثاء حذفـ 
  .   الكلمات باقي ي وكسر ما  قبلها   النسبة ياء إضافة  ـ 

 .داا على التمي والثانية استفهامامييزا ملفوظا ، وأن تتضمن اأوى خالية من اأخطاء، أن تكون من اإنتاج الشخصي للمرشح، سليمة الركيبشرط ي كل ملة يـ  2

 ( لكل ملةن  1) 

 
 نقط (. ست) : التعبر لاإنشاء ثالثا : ـ

 :        ـ يراعى ي التقويم ما يأتي

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

 )نقطتان (.  ـ  سامة اللغة واستعمال عامات الرقيم
 

 

عناصر اإجابة 
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