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ـ الهص :
التواصل
الخىاصل حاحت إوطاهيت أوليت وإهزاه احخماعي ًخؾلم الفزد مً خالله هيف ًخأكلم مؿ كىاهين
املجخمؿ وملخظياجه ،فىما ال ًمىً الحدًث ؽً إلاوطاهيت إال مً خالٌ وحىد مجخمؿ ،فإن الحدًث ؽً
املجخمؿ ال ًمىً أن ًخم دون الحدًث ؽً وشاط جىاصلي ًمىً ألافزاد والجماؽاث مً إشباؼ حاحاث ال
ًمىً أن حشبؿ اؽخمادا ؽلى مجهىداث الفزد وحده.
لذلً ،فالخىاصل شأهه شأن ألاخالق ،ليظ وشاطا فزدًا ،بل هى ضيرورة احخماؽيت حؾخمد ضلطلت
ال حصز لها مً ألاوطاق التي جخخلف في الخحلم مً ثلافت إلى أخزي ،ولىنها حؾد في الجىهز حؾبيرا ؽً
مظامين إوطاهيت واحدة .إن الخؾزف ؽلى الؾىالم ألاخالكيت لآلخز ،وإدران خصىصياتها رغبت في جفطير
رد فؾله ال ًمىً أن ًخم إال مً خالٌ حاالث الخبادٌ ،ويشخمل هذا الخبادٌ ؽلى أشياٌ مخىىؽت منها ما
ًيخمي إلى دوائز اللفػ ،ومنها ما ًيخمي إلى جلىيت الصىرة ،وفيها الحاحاث الاكخصادًت ،وول ألاشياٌ
الخؾبيرًت التي أفلح إلاوطان في حؾلها جىطم بلطاهه ،وجىشف ؽً ميىالجه وأهىائه ،بل واهخماءاجه  ...هذا
ما ًفطز اهخمام حلىٌ مؾزفيت مخىىؽت بالخىاصل والىغز إليه باؽخباره أحد املفاجيح املزهشيت لخحدًد
الهىيت الطلىهيت للفزد والجماؽت ؽلى حد ضىاء.
وؽلى هذا ألاضاص ،فإن الغىاهز إلاوطاهيت في وليتها ال ًمىً أن جىحد خارج رغبت اليائً البشزي
في الخىاصل مؿ غيره بشيل مباشز أو غير مباشز ،فمجمىؼ ما ًيخجه إلاوطان ؽبر لغخه وأشيائه وحطده
وإًماءاجه وطلىضه ومؾماره ًىدرج طمً ضيرورة جىاصليت دائمت.
إن الخىاصل حالت احخماؽيت جخحلم مً خالٌ أوطاق مخؾددة ًيسج ألافزاد داخلها ضلطلت مً
الؾالكاث مً طبائؿ مخخلفت :اللغت واليطب والجىار والخصاهز والحاحاث الاكخصادًت .وهذه الحاالث
مجخمؾت حشيل مجمل ألاوطاق التي مً خاللها حشيد ول ثلافت كىاهينها الخاصت التي جخحلم في الطلىن
وفي الفً وفي الؾاداث.
سعيد بنكراد  ،الصىرة اإلشهارية :آليات اإلقناع والداللة .المركز الثقافي العربي ـ الدار البيضاء ـ الطبعة األولى  2002ـ ص 11وما بعدها ـ بتصرف.
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االمتحاى اجلهوي املوحد للبكالوريا  -الدورة العادية ـ
مـــادة اللغة العـــــربية
الصهة األوىل مو شلك البكالــــــــــوريا
الشعب(ة) أو املصلك
األشــئلة :

ـ

ـ اقرأ الهص قراءة متأنية ثم أجنس األنشطة اآلتية :
أوال  :درس الهصــــوص ( عشر نقط ).

 1ـ اكزأ بداًت الىص وأبزس ؽالكتها بمىطىؽه
 2ـ حدد اللظيت الزئيطت التي ًطزحها الىص( ................................................................................نقطة واحدة ).
 3ـ اشزح كىٌ الياجب" :الخىاصل أحد املفاجيح املزهشيت لخحدًد الهىيت الطلىهيت للفزد
والجماؽت ؽلى حد ضىاء"( ..................................................................................................................نقطة واحدة ).
4ـ اضخخزج مً الىص أربؾت ألفاظ دالت ؽلى حلل الخىاصل وأخزي دالت ؽلى حلل
املجخمؿ وصىفها في حدوٌ (.................................................................................................................نقطة واحدة ).
 5ـ حدد مً خالٌ الفلزة الثالثت مً الىص وضائط الخىاصل مبيىا الؾالكت بينهاـ ( ...........نقطة ونصف ).
 6ـ أبزس الطزيلت املؾخمدة في بىاء الىص وؽزض أفياره (..............................................................نقطة ونصف ).
 7ـ اهخب فلزة جىاكش فيها اللظيت املطزوحت في الىص مبدًا رأًً فيها  (...................................ثالث نقط ).
( .................................................................................نقطة واحدة ).

ـ ثانيا  :علـوم

اللغـــة ( أربع نقط ).

 1ـ اضخخزج مً الفلزة ألاولى مً الىص مثالين لليطبت وحدد امليطىب إليه والخغيير
الذي طزأ ؽليه  ( ..........................................................................................................................................نقطتان).
 2ـ أوش ئ حملخين مفيدجين جظمً ألاولى جمييزا ملحىعا ( جمييز وطبت ) وجظمً الثاهيت
طباق ضلب(................................................................................................................................................. ...نقطتان).
ـ ثالثا :التعبري واإلنشاء ( ست نقط ).

" الخىاصل حاحت إوطاهيت أوليت وإهزاه احخماعي ًخؾلم الفزد مً خالله هيف ًخأكلم مؿ كىاهين
املجخمؿ وملخظياجه ".
اهخب مىطىؽا إوشائيا جبين فيه ما ورد في هذه اللىلت ،مطدثمزا مىدطباجً في مهارة
" الربط بين ألافكار" .

انتهــــــى

الصفخ٘
عياصر اإلجاب٘
ّشله التيقٔط
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العـــــربٔ٘
اللغ٘2102
ادٗلةوز
الصي٘ األّى مً شلم البلالـْرٓا الدورة االتسددرايةمـــــيو

العلْو التجرٓبٔ٘ ـ العلْو الرٓاضٔ٘ ـ علْو االقتصاد ّالتدبري العلْو ّالتليْلْجٔات ـ
الفيٌْ التطبٔقٔ٘

الععب(ٗ) أّ املصلم

1
1

املعــــــــامل

2

مــدٗ اإلجناز

2

عياصر اإلجاب٘

شله التيقٔط

ـ أّال  :درط اليصــــْص ( عشر نقط ).
 1ـ عالق٘ بدآ٘ اليص مبْضْعُ ٍٕ عالق٘ ترابط ّاىصجاو.....

(نقطة واحدة ).

 2ـ القطٔ٘ الرئٔص٘ اليت ٓطرحَا اليص ٍٕ :التْاصل حاج٘ إىصاىٔ٘ ّاجتناعٔ٘ ضرّرٓ٘ .

(نقطة واحدة )

 3ـ ٓقبل كل ظرح ٓعلض مطنٌْ القْل٘ بْضْح ّبأشلْب شلٔه خال مً األخطاء.

(نقطة واحدة ).

 4ـ تقبل أربع٘ ألفاظ مً األلفاظ الدال٘ عل ٙكل حقل مجل :
األلفاظ الدال٘ عل ٙحقل التْاصل (.) 0,00

(نقطة واحدة ).

األلفاظ الدال٘ عل ٙحقل اجملتنع

(.) 0,00

التْاصل ـ تْاصلٕ ـ تْاصلٔ٘ ـ التبادل ـ العالقات ـ اللغ٘ ـ اجتناعٕ ـ اجملتنع ـ اجتناعٔ٘ ـ مجاعات ـ اجلناع٘ ـ العادات ـ طقْشُ ـ
العالقات ـ اليصب ـ اجلْار ـ التصاٍر .........
لغتُ ـ إمياءات .....
 5ـ ّشائط التْاصل يف الفقرٗ الجالج٘ ٍٕ  :اللغ٘ ّاألظٔاء ّاجلصد ّاإلمياءات ّالطقْط ّاملعنار (  )ٌ 1ـ أما العالق٘ بٔيَا فَٕ عالق٘ تلاملٔ٘
ألىَا تعلل جمتنع٘ شريّرٗ تْاصلٔ٘ ( ....) 0500

(نقطة ونصف ).

 6ـ تقْو الطرٓق٘ املعتندٗ يف بياء اليص ّعرض أفلارِ عل :ٙالتدرج امليطقٕ ـ األشلْب االشتيباطٕ ـ تْظٔف أشالٔب احلجاج ( التعرٓف ـ
التنجٔل )...

(نقطة ونصف )

(ثالث نقط )

7ـ مً امليتعر أٌ ٓياقغ املرتظح قطٔ٘ التْاصل يف أبعادٍا االجتناعٔ٘ ّأٌ ٓبدٖ رأُٓ فَٔا .

ـ ثاىٔا :علـْو اللغـــ٘ (:أربع نقط ).

(نقطتان )

ـ ٓقبل مجاالٌ مً بني األمجل٘ اآلتٔ٘  0500(:للنجال ّ 0520للنيصْب إلُٔ 0520للتغٔري ).
املجال

امليصْب إلُٔ

التغٔري الطارئ

إىصاىٕ
أّلٕ
اجتناعٕ
تْاصلٕ

إىصاٌ
أّل
اجتناع
تْاصل

إحلاق ٓاء اليصب٘ معددٗ ّكصر ما قبلَا
"
"
"
(نقطتان )

 2ـ ٓعرتط يف كل مجل٘ أٌ تلٌْ مً اإلىتاج العدصٕ للنرتظح  ،شلٔن٘ الرتكٔب ّ ،اضخ٘ املعي ( : ٙىقط٘ للل مجل٘ )

ـ ثالجا :التعبري ّاإلىعاء  ( :ست نقط ).
ـ ٓراع ٙيف التقْٓه ما ٓأتٕ :
(نقطتان ).

ـ االلتساو باملطلْب
ـ تْظٔف ملتصبات املَارٗ (نقطتان ).
ـ شالم٘ اللغ٘ ّاشتعنال عالمات الرتقٔه

(نقطتان ).

اىتَــــــٙ

