
 

 

امتحانات نيل شهادة 
 البكالوريا 

 االمتحان الجهوي الموحد

 
 الشعبة أوالمسلك:

 جميع الشعب العلمية والتقنية

 
 اللغة العربيــةالمادة:      

 

  

 
1 

2 

 الــــــــدورة:  
 األولى باكلوريا المستـــــوى:
 ســاعتــان مدة اإلنجـاز:

 02  :المعامـــــــل

 

 

 الموضوع
 

 نــص :ال  
 

يستطيع أحد الجزم بأن نجم الصحافة الورقية سيأفل  مهما يأتي من جديد في عالم الصحافة اإللكترونية ال     

محالة، وعزز من  في كتابات البعض تتنبأ وترى حدوث ذلك الظهرت تخمينات  أنه يرحل. صحيحوعصرها س

لكن في رأينا إذا  .2013عريقة مع بداية عام ال هذه التوقعات توقف الصدور الورقي لمجلة النيوزويك اإلمريكية

ذلك ألن رحيل الصحافة الورقية وحلول  في المنظور القريب. -على األقل –قعات فلن تكون صحت مثل هذه التو

 يلي: في مقدمتها ماو لم يتم تحقيقها لحد اآلن، اإللكترونية محلها متوقف على عدة اعتبارات

إذ ليس كل من يجيد القراءة والكتابة يستطيع استخدام جهاز  من المجتمعات. التكنولوجية األميةاختفاء  - 

وعليه فإنه في حال  في شبكة اإلنترنت. اإلبحار الكمبيوتر، وليس في مقدور كل حاصل على شهادة جامعية

وبالتالي  ،اإللكترونية اختفاء الصحافة الورقية من الوجود لن يكون لألميين تكنولوجيا نصيب من مطالعة الصحف

 . الخارجي يدور في العالم معرفة مامن سيحرمون 

د الفاتورة إذ ليس في مقدور كل أسرة تسدي وارتفاع دخل األسر في الدول العربية. تحسن األحوال المعيشية - 

الشتراك في شبكة اإلنترنت وشراء جهاز الكمبيوتر بملحقاته، خصوصا إذا وضعنا في االعتبار أن الشهرية ل

فالجهاز  سعة ذاكرتها...من حيث أنواعها، وبرامج تشغيلها، و ت الكمبيوتر في تطور مستمر ومتسارعتقنيا

  .وبالتالي تتولد الحاجة إلى شراء جهاز حديث صالحا لالستخدام في العام المقبل،يظل  المصنوع هذا العام قد ال

عن أجهزة الكمبيوتر القديمة، فهذه  ضمان سالمة البيئة من خطر التلوث اإللكتروني واإلشعاعي الناجم - 

األجهزة المتراكمة داخل البيوت والقابعة في مخازن المكاتب والشركات تشكل كارثة بيئية حقيقية، وخطرا محدقا 

غني عن البيان أن تراكم الصحف الورقية و .ل في تصنيعها من مواد مشعة وسامةعلى الصحة بسبب ما يدخ

باستخدامها  ،قراءتها بل إن األسر تتخلص منها بعد طر تراكم أجهزة الكمبيوتر،يشكل خطرا يضاهي خ القديمة ال

 في أغراض حياتية يومية.

في الكمبيوتر لمدة عشر دقائق لتحديق قد أظهرت دراسات كثيرة أن افل .لعيناعلى  تجنب الضرر الصحي -  

عن اإلرباك البصري الناتج عن ، فضال الجهاز من إشعاعات خطيرةهذا يصدره  ما بسبب صحية يسبب أضرارا

يخفى أننا نالحظ كثيرا من  تحريك األسطر بالماوس، والتأمل والتدقيق في الصور ذات األلوان الصاخبة. وال

الشباب ممن يجلسون طويال أمام أجهزة الكمبيوتر يعانون من ضعف في البصر، ويضطرون إلى استخدام 

 النظارات الطبية ذات العدسات السميكة.

عهد الصحافة الورقية إنه آن ل وقتها القوليمكن  ما تجاوز مثل هذه العراقيل، وهكذا إذا استطعنا في يوم         

 وتتأكد أهمية حضورها. ،سيزداد اإلقبال على الصحافة الورقيةع على ما هو عليه فإذا بقي الوض لكن الرحيل،
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 الــــــــدورة :  
 المستـــــوى : األولى

 مدة اإلنجـاز : ساعتان
 2 ــــــل :المعامـ

 

 
 ) جميع اإلجابات تنقل إلى ورقة التحرير (

 
 األسئلــــة :

 
 ن ( 10أوال: مكون النصوص ) 

 

 ن 1.................................................ولىحدد عالقته بمضمون الفقرة األانطلق من مصدر النص، و -1

ن 1.....................................................................................لنصلأبرز القضية المحورية  – 2  

 وعليه فإنه في حال اختفاء الصحافة الورقية من الوجود لن يكون لألميين تكنولوجيا ":اشرح قول الكاتب – 3

 ن 1......................................................"............... من مطالعة الصحف، نصيب            

.تكنولوجياال دال على حقلو إلعالما دال على حقلمعجم النص حقالن دالليان:  قاسميت -4  

ن  1.5...... ...............ابينهم القائمة بكلمتين أو عبارتين دالتين، وبين العالقة على حدة مثل لكل حقل -              

 ن 1......................ريبا.........................ق لصحافة الورقيةزوال ا عدم إمكانكاتب على كيف استدل ال – 5

 ن                                                                    1.5...............................................أبرز الخطوات المنهجية  التي اعتمدها الكاتب في بناء النص؟ – 6

ن 3..........يلك للنص، مبديا رأيك في القضية التي يعالجها الكاتب..............لركب خالصة مركزة لنتائج تح -7  

 ن ( 4ثانيا: مكون علوم اللغة ) 

 

:خرج من النصاست – 1    

  ن 1........................حدد نوعه............................................................. ، واال لتمييزمث -أ        

ن 1.........................................................................................ستعارة مكنيةمثاال ال -ب          

 كل مصدر  مع ضبطمصدر مرة، والثانية على مصدر ميمي ركب جملتين مفيدتين، تشتمل األولى على  – 2  

 ن 2.... ..........................................بالشكل التام............................................. حدة، على        

 ن (  6ثالثا: مكون التعبير واإلنشاء ) 

 

 من وال يخفى أننا نالحظ كثيرا من الشباب ممن يجلسون طويال أمام أجهزة الكمبيوتر يعانون   " .يقول الكاتب      

 "ضعف في البصر، ويضطرون إلى استخدام النظارات الطبية ذات العدسات السميكة.                         

 

توسع فيه هذه الفكرة، مستثمرا ما اكتسبته من خطوات  في حدود عشرة أسطر،اكتب موضوعا إنشائيا  -        

 . توسيع فكرة مهارة  وتقنيات في 
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 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط
 )عناصر يستأنس بها وتقبل كل إجابة مناسبة(                                                    

 ن ( 10أوال : مكون النصوص) 

عالقة تضمن، فعنوان المصدر يكثف مضمون الفقرة، وهي  -: ول بين المصدر ومضمون الفقرة األالعالقة  -1

............................................ ....................................................بمثابة شرح وتفسير له

ن1    

ن1.. ...........(..زوال الصحافة الورقية في الوقت الراهن عدم إمكان -المحورية للنص من قبيل ) القضية  – 2  

يتوفر عل  تكوين، أو وسائل  استحالة قراءة الصحف اإللكترونية بالنسبة لمن ال رازشرح قولة الكاتب بإب – 3

ن 1............ولوجيا اإلعالميات ) األمي تكنولوجيا(..................................................................تكن  

الحقالن المعجميان المهيمنان في النص  -4

ن 1.5....................................................هما:.................  

  الصحافة، مجلة النيوزويك...:  محقل اإلعال  -     

  برامج... ، تقنيات،جهاز الكمبيوتر: تكنولوجياحقل ال -     

العالقة بين الحقلين: عالقة تفاعل وتكامل... -       

عدم اختفاء األمية  -: جملة من االعتباراتب قريبا، زوال الصحافة اإللكترونية عدم إمكان االستدالل  عل  -5 

هاز الكمبيوتر القتناء ج محدودية القدرة الشرائية لدى شرائح كبيرة من فئات المجتمع العربي -ياالتكنولوجية نهائ

وجود أضرار صحية  -...عدم التوفر عل  إمكانات لضمان سالمة البيئة من خطر التلوث البيئي -...مستلزماتهو

 ...ناتجة عن كثرة استخدام الكمبيوتر

ن  1.... ......................................................................................  

 مالنسجاالتماسك وا -االنطالق من العام نحو الخاص )منهج استنباطي(-الخطوات المنهجية في بناء النص: – 6

ن1.5  

ن 3 ..............ي في القضية التي يعالجها الكاتبتركيب خالصة مركزة لنتائج التحليل مع إبداء الرأي الشخص – 7  

 ثانيا: مكون علوم اللغة ) 4 ن (

 : من النص استخراج -1

 1نوعه: تمييز ملحوظ................................................ -) األميين تكنولوجيا ( -لتمييز: مثال  -أ

 ن

 1.................................................( ...)اإلبحار في شبكة اإلنترنت  -مثال الستعارة مكنية:  -ب

 ن

مع ضبط كل مصدر  ، يوظف مصدر ميمي في األول ، ومصدر مرة في الثانية،تركيب  جملتين مفيدتين-2     

 عل 
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 2........................... ...حدة بالشكل التام....................................................................         

 ن

 ثالثا: مكون التعبير واإلنشاء ) 6 ن (

 يراع  في تقويم إنتاج المترشح :  

 مدى التمكن من تطبيق خطوات،  وتقنيات مهارة " توسيع فكرة " -       

 سالمة اللغة والتعبير.  -             
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