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                       :   النصـ 
るالتنمي ュヱヰヘم 

لتجヱゅز تخヤفヱ ゅヰااستفゅدة من العュヤ  ، حكヱمヱ れゅشعヱبゅ،العゅلュ الثゅلثبヤدان التنميる في الヱقれ الراهن مطمح  تمثل
 ベمن أجل تحقي ゅجيヱلヱالتكنヱةゅالحي るعيヱتحسين نヱ るى المعيشヱع مستゅارتف . れقد اكتسبヱ"るالتنمي " ヵالحل السحر るدال

ゅヰمشكاتヱ るنيゅاإنس れゅالمجتمع ゅيゅدان  ،لقضヤبل البゅمق るدان المتقدمヤلبゅب ヴيسم ゅم るالتنمي れゅأدبي れضعヱ ゅعندم るصゅبخヱ
"るفヤح الت" المتخゅنج ヱعتين هヱبين المجم ベأن الفر れأكدヱ ،るميゅالن ヱأるنيゅفي الث ゅرهヱقصヱ ヴلヱفي اأ るنمي . 

 るالتنمي るفي درج ベفر ヱدان هヤبين الب ベإن الفرヱ ،فيه ゆヱمرغヱ عヱاأمر، فإن هذا المطمح مشر るفي حقيقヱ
ヱنヱعيتゅヰ، لكن اإسراف في تبسيط اأمヱر ヱأخذهゅ عヴヤ ظゅهرهゅ يぼدヵ إلヴ التعベヤ بゅألفゅظ ヱتجنゆ النقゅش ヱالخヱض في 

تقف البヤدان لヱقد حゅن الヱقれ . ح لヰذه األفゅظ من تقبل كبير أヱصゅヰヤ إلヴ درجる المسヤمれゅ البَدهيるالتفゅصيل نظرا لمゅ أصب
 るقفヱ るمل لالعربيほتヱ るدمراجعヤلكل ب るعيヱضヱالم れゅر المعطيゅآخذة في ااعتب ،るفي التنمي ゅヰئج تجربتゅنت. 

معゅيير قゅبるヤ لヤقيゅس ヱشゅمるヤ لヤجヱانヱ ゆلعل أヱلヴ خطヱاれ المراجعる تبدأ بضبط مفュヱヰ التنميる عن طريベ تحديد 
المゅديヱ るالمعنヱيる لإنسゅن في أبعゅدهゅ ااقتصゅديヱ るااجتمゅعيヱ るالسيゅسيヱ るالثقゅفيる، لتكヱن مرشدا لجヱヰد التنميる أヱا، 

るالتنمي れゅأدبي ゅヰالتي تعج ب るالباغي れالتبريراヱ れداゅヰبعيدا عن ااجت ،ゅنيゅث ゅヰئجゅس نتゅلقي るヤسيヱヱ. 
بほن التنميる عمヤيる شمヱليる ا تقتصر عヴヤ النمヱ  تنميる تستدعي اإقرارديد المعゅيير اأسゅسيる لヤإن أهميる تح

ヵدゅااقتص  ،ゆلث فقدفحسゅالث ュلゅدان العヤب ゆرゅتج れأثبت، るدان العربيヤالب ゅヰمنヱ،  ヱلنمゅب るس التنميゅقي ヴヤر عゅأن ااقتص
ヱه ゅم ،ヵسط الدخل الفردヱدة متゅمعَبراً عنه بزي ヵدゅمن  ااقتص るحقゅالس るبيヤع، إذ إن اأغヱضヱالم ゅيゅلخف るإا تغطي
ヱبعيدة عن  ،ا تزال بعيدة عن مヱاقع اإنتゅج ヱاانتفゅع به ،المヱاطنين في البヤدان التي حققれ متヱسطゅ عゅليゅ في دخل الفرد

ة العربيる قطゅر الجزيرヱيتجヴヤ خطほ معゅدلる التنميる بゅلنمヱ ااقتصゅدヵ في حゅلる أ. ヱتヱجيه الحيゅةالمشゅركる في صنع القرار 
 .ا تزال محسヱبる ضمن البヤدان النゅميる إا أنゅヰ ،الفردヵ معداれ مرتفعる في متヱسط الدخل れحققت، حيث المنتجる لヤنفط 

るهذه الحقيق ュゅلي؟  ،أمヱالشم ゅヰمヱヰمف ゅمヱ إذن؟ るن التنميヱذا تكゅإم ヱأفراد المجتمع ه るسيゅاأس れゅجゅع الحゅن إشب
 るالتنمي ュهيゅمف ゆاأنسヱقب ゅمن أكثرهヱ ゅالسكن  ،في رأينヱ الغذاء ゆنゅليشمل بج るسيゅاأس れゅجゅالح ュヱヰبشرط أن يمتد مف

るجゅخص في الحヤالتي تت るيヱالمعن ゆانヱالعمل، الجヱ ュيヤالتعヱ るالصحヱ لإ ヴجゅإنتゅب れالذا ベالتفكير ،تحقيヱ التعبير るحريヱ، 
るلكرامゅر بヱالشعヱ اأمنヱ، るاطنヱح المヱااعتزاز برヱ، غيرهヱゅ ضرゅالعصر الح ヴء إلゅاانتم れراヱمن ضر . 

 ゅヰعヱتشكل في مجم るالذاتي るجيゅالقدرة اإنتヱ るسيゅاأس れゅجゅع الحゅإشبヱ ヵدゅااقتص ヱأن النم ヴص من هذا إلヤنخ
るتنميヤل ゆاأنس ュヱヰالمف . 

"، مدخل إلヴ دراسる النظュゅ التربヵヱ في أقطゅر الجزيرة العربيる المنتجる لヤنヘط る نميالت تربيる اليسر ヱتخヤف"ه الجال،عبد العزيز   عبد  

るالمعرف ュلゅ10عدد   ،ـ ع   ヱليヱ0191، ي، ュ 02ص  ،ゅبعده ゅمヱ(بتصرف) .  
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 : اأســئるヤـ 
 るاآتي るأنجز اأنشط ュث るـ اقرأ النص قراءة متأني: 

 (ن  10)  درس النصــــヱص: أヱا ـ 
 (ن  0) .بمヱضヱعه تゅヰأبرز عاقنゅヰيる النص ヱ انطベヤ منـ  0

........................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................... 
 (ن  0) .حدد الボضيる المحヱريる التي يطرحゅヰ النص  ـ 2

........................................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................................... 

  (ن  0) :اشرح  قヱل الكゅتゆ  ـ 3

                  '' ヵدゅااقتص ヱالنم ヴヤتصر عボا ت るليヱشم るيヤعم るالتنمي ゆفحس". 

...............................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................ 

 (ن 0) التنميる المعنヱيる عヴヤ حボل ヱأخرى دالる، るاستخرج من النص أربعる ألゅヘظ أヱعبゅراれ دالる عヴヤ حボل التنميる المゅديـ 4

         ....................................................................................................ـ................................................................................................ـ

  ..........................................................................................................ـ...............................................................................................ـ 
     ،في النص ゅ الكゅتゆلヤمュヱヰヘ الشمヱلي لヤتنميる كمゅ حدده るحدد المعゅيير اأسゅسي ـ .

ゅヰبين るالعاق ゅن 1,50) .مبين(  

......................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 
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 (ن  1,5). نص ヱعرض مضゅمينهأبرز الطريヱ るボاأسゅليゆ المعتمدة في بنゅء ال ـ 6
............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

 :ヱرد في النص قヱل الكゅتゆ ـ 7

 ヱيتجヴヤ خطأ معゅدلる التنميる بゅلنمヱ ااقتصゅدヵ في حゅلる أقطゅر الجزيرة العربيる المنتجる لヤنヘط ، "   
، إا أنゅヰ ا تزال محسヱبる ضمن البヤدان الヘردヵ معداれ مرتヘعる في متヱسط الدخل れحボボتحيث       

るميゅالن.....". 
ゅヰالشخصي في ポرأي ゅأسطر، مبدي るد خمسヱفي حد ،るلヱボقش هذه الゅ(ن  3) . ن 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

 (ن  4)   ـــるالヤغعヤـュヱ : ثゅنيゅ  ـ  
 (ن  2). الثゅنيる من النص مصدر مرة ヱمصدر فعل ربゅعي من الボヘرةاستخرج  ـ0

..................................................................................................................................................................................................... ـ   

 ـ. ...................................................................................................................................................................................................

 (ن  2) . كヱن جمヤتين مヘيدتين تضمن اأヱلヴ عددا مركبヱ ،ゅالثゅنيる استعゅرة مكنيる  ـ2
ـ............................................................................................................................................................................................................

 ـ............................................................................................................................................................................................................
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 (ن  6)  التعبير ヱاإنشゅء: ثゅلثゅـ 

 ゆتゅل الكヱرد في النص قヱ : 
 أヱ النゅميヱ ،るأكدれ أن"  المتخるヘヤ "المتボدمる مゅボبل البヤدان  ヱضعれ أدبيれゅ التنميる مゅ يسمヴ بゅلبヤدان) 

るنيゅفي الث ゅرهヱقصヱ ヴلヱفي اأ るح التنميゅنج ヱعتين هヱبين المجم ベرヘال.) 

بين النمヱذج يه مヱ ゅرد في هذه الヱボلる، مゅボرنゅ اكتゆ مヱضヱعゅ إنشゅئيゅ في حدヱد عشرة أسطر، تبين ف
                                                  التنمヵヱ في البヤدان المتボدمる،التنمヵヱ في البヤدان النゅميヱ るالنمヱذج 
 .ヱااستنتゅج المゅボرنる  مستثمرا مكتسبゅتポ في مゅヰرة 

...................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................ 



 الصفحة

 

 るالتجريبي ュヱヤالع–  るضيゅالري ュヱヤالتدبير  –العヱ دゅااقتص ュヱヤع– るيボن التطبيヱنヘال–  ュヱヤالع
れゅجيヱلヱالتكنヱ 

 

 عュヱヤ ااقتصゅد ヱالتدبير

 るالشعب
ポヤالمسヱ 

 سゅعتゅن مدة اإنجゅز

2: المعゅمل   
 

 لヤبكゅلヱريゅ المヱحد الجヵヱヰ اامتحゅن
 るالسنヴلヱالب اأ ポヤمن سゅريヱلゅك 

 るديゅرة العヱ6102الد 
 ـ عنゅصر اإجゅبヱ るسュヤ التنボيط 
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るالعربي るغヤدة الゅم 

 المركز الجهوي لامتحانات
 

  
  

  

 
 

 
 
 
 
 
 

るبゅصر اإجゅيط عنボالتن ュヤس 

  ن 01 درس النصــــヱص: أヱا  ـ

لمュヱヰヘ التنميる الذヵ  اتشكل الボヘرة اأخيرة تヤخيصヱ ゅاستنتゅجヱ ゅتحديد....)ヱانسجュゅ هي عاقる ترابط بمヱضヱعه نゅヰيる  النص  るعاقـ 0
  ヱع النصهヱضヱم) 

ن 0  

ن 0 ...مヱヰヘمヱ ゅヰدالتヱ ゅヰمعゅيير تحゅヰボボ: التنميるالتي يطرحゅヰ النص هي  القضيる المحヱريる ـ 2  

ن 0 .سامる الヤغる مضمヱن الヱボلる مع مراعゅة دال عヴヤ فュヰ المترشح يボبل كل شرح  ـ 3  

العヱ ュヤالتكنヱلヱجيゅ ـ  ارتゅヘع مستヱى المعيشる ـ النمヱ ااقتصゅدヵ ـ  من  ااستゅヘدة :るالمゅدياألفゅظ أヱ العبゅراれ الدالる عヴヤ  التنميる   ـ 4
حる ـ التعヤيュ ـ العمل ـ زيゅدة متヱسط الدخل الヘردヵ ـ اإنتゅج ـ اانتゅヘع ـ متヱسط الدخل ـ إشبゅع الحゅجれゅ اأسゅسيる ـ الغذاء ـ السكن ـ الص

 (.أربعる منゅヰ تボبل )  .......اإنتゅجيる الذاتيる الボدرة 
تحسين نヱعيる الحيゅة ـ صنع الボرار ـ تヱجيه الحيゅة ـ تحボيベ الذاれ ـ حريる التعبير ـ  :るالمعنヱي راれ الدالる عヴヤ  التنميる األفゅظ أヱ العبゅ  ـ

るاطنヱح المヱـ ااعتزاز بر るلكرامゅر بヱكير ـ اأمن ـ الشعヘالت...... ( ゅヰمن るبل أربعボت.) 

ن 15.1  

ن 15.1  

حريる التعبير ) ヱالمعنヵヱ ( الغذاء ヱالسكن ヱالصحヱ るالتعヤيヱ ュالعمل ) إشبゅع الحゅجれゅ اأسゅسيる في جゅنبゅヰ المゅد  ヵ :المعゅيير اأسゅسيる لヤمفュヱヰ الشمヱلي لヤتنميる من خال النص ـ 5
 .عاقる ترابط ヱ تكゅمل :  العاقる بينヰم ゅ .النمヱ ااقتصゅدヱ ヵ الボدرة اإنتゅجيる الذاتيヱ).    るالتヘكير ـ اأمن ـ الكرامる ـ المヱاطنる ـ اإنتゅج 

ن 15.1  

ن 15.1  

ن 15.1  

طرح قضيる التنميヱ るأهميتゅヰ ـ تحديد معゅيير هゅ اأسゅسيる  ـ المュヱヰヘ : )  تボرائيるد النص الطريるボ ااساعتم: الطريق る : في بنゅء النص ヱاأسゅليゆ المعتمدة  الطريقる ـ 6
 るتنميヤلي لヱالنص ..(  الشم れراボي بين فボـ التدرج المنط( るتمゅـ عرض ـ خ るدمボم   . )  ゆليゅاأس : るيヱغヤال ゆليゅـ اأس ヵالخبر ゆヱヤشر ـ اأسゅالمب ヵريرボالت ゆヱヤاأس (ـ ポكيد ـ  ااستدراヱالت  )..... ابطヱالر

 るظيヘヤال (رةゅئر ـ اإشゅالعطف ـ الضم…) 

 

 

ن 10  

ن 15.1  

  .من اأخطゅء سامる الヤغ    る ضヱر الرأヵ الشخصي  ؛المنゅقشヱ るح  الュヰヘ السヤيュ ؛  : يراعヴ في منゅقشる القヱلヱ  るإبداء الرأヵ فيゅヰ ـ  7

ن 0  

ن 0  

ن 0  

 ن ヤ4غる ال عュヱヤ:ثゅنيゅ  ـ
ن 0  

ن 0  .ヱقるヘ :  استخراج المصدر ين من الボヘرة الثゅنيる  ـ  مصدر المرة  ـ  0 
 (يボبل مصدر ヱاحد)نゅボش. تنميる ـ اإسراف ـ   تبسيط : مصدر الヘعل الربゅعي ـ                                    

ن  لكل  0 (العدد المركゆ  ـ استعゅرة مكنيる :) تボبل كل جمるヤ مヘيدة سヤيمる الヤغる  تعكس المطゆヱヤ   ـ2 
ヨلةج  

 ن 2   التعبير ヱاإنشゅء:ثゅلثゅ  ـ

 .ヱظيف  تボنيれゅ المゅヰرةت  االتزاュ بゅلمطゆヱヤ ؛  : ـ يراعヴ في التヱボيュ مゅ يأتي 
 ن2
 ن 2

  れراボヘالヱ ي بين الجملボ؛ الربط المنط 
 るغヤال るسام ュالترقي れゅل عامゅاستعمヱ. 

 

ن0  

ن0  

 


