
 

 
 

 
                  

  
 

 

 

 

 

 2 املــــاملع  ادة  اللغة العـــــربًةــــــم ـىرياـــــاألوىل مو شلك البكال الصهة

 املصلك أو الشعب)ة(
د والتدبري ـ الفهون التطبيقية ـ  العلوم والتكهولوجيات: العلوم التجريبية ـ العلوم الرياضية ـ علوم االقتصا

 مسلكا العلوم والتكهولوجيات  الكهربائية والعلوم والتكهولوجيات  امليكانيكية

 ساعتان مدة اإلجناز
 

 :الهص ـ  

 بين ألامس واليوم إلاشهار   

ت مً وسائل البيع. وسيلتإلاشهاس    سض بظاعت وبين صبىن إهه ؤداة الخىسط املثلى بين عا طشوٍس

ًىذسج طمً  وإلاشهاس بهزه الصفت .زه البظاعت في جذبير شإهه اليىميسخعمال هلى اإ محخمل مظطش 

اليشاط الخىاصلي العام الزي ًميز الحياة الاحخماعيت حيث جصىف كل ألاوشطت التي ًماسسها 

طمً سيروسة جىاصليت  إلاوسان، وكزا فظاءاجه وؤصماهه وما ًؤثث حياجه لباسا ومإكال وهمط عيش

فاث ألاساسيت لإلوسان باعخباسه كائىا جىاصليا في امللام ألاول.  حشكل ؤحذ الخعٍش

في فوليذ الحظاسة املعاصشة، ، عكس ما جىحي به واحهاجه وجلىياجه الحذًثت، ليس إن إلاشهاس  

لت خ الخبادل الخجاسي ما ًثبذ ؤن إلاوسان في سحلخه الطٍى لم  ،لعيش وجحسينهابحثا عً وسائل ا ،جاٍس

ذ بيع ، وهى ما ٌعني ؤن ه ؤو ششاءه ؤو اسدبذاله بش يء آخشٌعذم وسيلت مً ؤحل الذعىة إلى ش يء ًٍش

ا كذًم كذم الكخابت راتها.  إلاشهاس باعخباسه إغشاء ججاٍس

ومع رلك، فئن إلاشهاس بألياجه وؤساليبه في إلاكىاع والبرمجت والخكييف واسدثاسة الاهفعاالث لم   

ش إال في اللشون الثالثت ألاخيرة، وبالخحذًذ في اللشن الخاسع عشش عىذما ؤهجضث النهظت ألاوسبيت ًغه

التي اسجبطذ بميزة ؤساسيت هي الىفشة في السلعت الحذًثت آخش حللاتها املخمثلت في الثىسة الصىاعيت 

 والخذماث وألاسىاق وجىىع الضبائً.

ت الجذًذة إلى وشاط جىاصلي مسخلل بألياث للذ جحىل إلاشهاس طمً هزه املعطياث الح   ظاٍس

  ال ًلعب فيها الخبر سىي حيز بسيط. ،خاصت في الصياغت والاشخغال

 بتصرف .وها بعدها  ـ    222فنون اإلعالم وتكنولوجيا االتصال ـ د هحي الدين عبد الحلين ـ ص

 
 

 

 

 ـ  4102 

 املىضىع

 الصفحة

1 

2 



  

 الصفحة املىضىع  ـ  1024ـ  االشتدراكًة الدورة – تحاى اجلهىي املىحد للبكالىريااالم

 2  اللغة العـــــربًة مـــادة األوىل مو شلك البكالــــــــــىريا  الصهة

2 
 املصلك أو الشعب)ة(

العلوم التجريبية ـ العلوم الرياضية ـ علوم االقتصاد والتدبري ـ الفهون التطبيقية ـ  العلوم والتكهولوجيات: 

 ية والعلوم والتكهولوجيات  امليكانيكيةمسلكا العلوم والتكهولوجيات  الكهربائ

 : األشــئلة

 ـ اقرأ الهص قراءة متأنًة ثم أجنس األنشطة اآلتًة :

 .نقط ( عشر )  درس الهصــــىص : أوال ـ

 (. نقطة واحدة ) .................................................................................. هبمىطىع ؤبشص عالكخهو  الىصعىىان  اكشؤـ  1
 (. نقطة واحدة ) ....................................................................................ها الىصت التي ًطشحسالشئيحذد اللظيت   ـ 2

 إن إلاشهاس ؤداة الخىسط املثلى بين عاسض بظاعت وبين صبىن ":   اششح كىل الكاجبـ  3

 (. نقطة واحدة ) .........................................."في جذبير شإهه اليىميإلى اسخعمال هزه البظاعت   مظطش محخمل 

 ؤسبعت ؤخشي دالت على شهاس و دالت على حلل إلا لفاظ ؤسبعت ؤاسخخشج مً الىص ـ 4

خحلل الخ  (. نقطة واحدة )....................................................................................................................حذول  فيوصىفها  اٍس

 (.نقطة ونصف )  .............................................ت بينهاعالكالمبيىا مً خالل الىص إلاشهاس  مغاهش جطىس حذد   ـ 5

 (. قطة ونصف)ن ...................................................................... الخصائص ألاسلىبيت للىص مبيىا وعيفتها ؤبشص   ـ 6

 جىاكش فيها اللظيت املطشوحت في الىص في حذود خمست ؤسطش اكخب فلشة ـ  7

 (. قطن ثالث) ..............................................................................................................................................مبذًا سؤًك فيها   

 نقط (. أربع )  ـــةاللغ علـىم  : ثانًا ـ 

          ذسحت في الجذول تآلحي  ألافعال امل مً ؤوصان وصنكل  اسبًى مصذسااسخخشج مً الىص  ـ 1

 (.قطتان) ن ....................................................................................................................................   وصن كل مصذس مبيىا

 وزى املصدر مصدره وزى الفعل

   أفعل

   فّعل

   تفاعل 

   استفعل

حيتجظمً ألاولى مفيذجين  خينحملؤوش ئ ـ 2  (.انتقطن)......... عذدا معطىفا وجظمً الثاهيت اسخعاسة جصٍش

 نقط (. ست )  التعبري واإلنشاء:   ثالثاـ 

ت الج"  وشاط جىاصلي مسخلل بألياث  إلى ذًذةللذ جحىل إلاشهاس طمً هزه املعطياث الحظاٍس

 . " ال ًلعب فيها الخبر سىي حيز بسيط ،خاصت في الصياغت والاشخغال

 ." فكرة توسيعمسدثمشا ما دسسخه في مهاسة " ، جىسع في جحليل هزه اللىلت   
 

 



 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 المغٛ العـــــربٗٛ ادٚـــــو وَ شمك البكالـٕرٖأى األالصٍٛ 
 

 2 اونــــــــاملع

 املصمك الععب)ٚ(أٔ

العلوم التجريبية ـ العلوم الرياضية ـ علوم االقتصاد والتدبري ـ الفهون التطبيقية ـ  العلوم والتكهولوجيات: 

 مسلكا العلوم والتكهولوجيات  الكهربائية والعلوم والتكهولوجيات  امليكانيكية

 2 وــدٚ اإلجناز
 

 

 التٍقٗط  شمي عٍاصر اإلجابٛ

 .نقط ( عشر )  :درط الٍصــــٕص :أوالـ 
 

 

(. واحدة  نقطة) اٌصجاً ...  مبٕضٕعْ  ِ٘ عالقٛ الٍص عٍٕاُالقٛ ع ـ  1  

(واحدة  نقطة) .تطٕر اإلظّار يف عالقتْ بالتٕاصن : القطٗٛ الرئٗصٛ اليت ٖطرحّا الٍص ِ٘ـ   2  

(. واحدة  نقطة) خطاء. لٛ بٕضٕح ٔبأشمٕب شمٗي خاه وَ األٖقبن كن ظرح ٖعكض وطىُٕ القٕـ  3  

 لفاظ الدالٛ عمٜ كن حقن وجن :وَ األتقبن أربعٛ ألفاظ ـ  4    

 .( 0,00)ارٖخالتالدالٛ عمٜ حقن  األلفاظ  .( 0,00) اإلظّارالدالٛ عمٜ حقن  أللفاظ ا

 ......... ـ املعاصرٚ ـ التارٖخ ـ قدٖي ـ قدً ـ القرُٔ ـ القرُ الٍّطٛ ـ احلدٖجٛ  .....اإلظّار ـ البٗع ـ زبُٕ ـ بطاعٛ  ـ البطاعٛ ـ ظراء 

 

(. واحدة  نقطة)  

 

 الٌفعاالت الربدلٛ ٔتكٗٗف ٔاشتجارٚ اقٍا  ٔلإلآلٗٛ  ثيـ   التجارٙرغراء ٔاإلٔشٗمٛ وَ ٔشائن البٗع  كاُ :وعاِر تطٕر اإلظّار وَ خاله الٍص ـ   5       

 اصٛ يف الصٗارغٛ ٔاالظتغاه ..اخل ْبآلٗات هشتقالٔاالتٕاصم٘ االشتقاله المما خمق لْ 

  عالقٛ منٕ ٔتطٕر ٔحتٕه .  : العالقٛ بٍّٗا 

(. نقطة ونصف )  

 لٗب  المغٕٖٛ  وجن التٕكٗد ٔالٍف٘ ٔاالشتدراك ... رٚ ـ اجلىن اخلربٖٛ ـ تٍٕ  األشاشمٕبٗٛ لمٍص : المغٛ التقرٖرٖٛ املباظاخلصائص األـ   6

  ..ٔظٗفتّا : اإلخبار ٔاإلقٍا  ٔالربط

( نقطة ونصف )  

 

( ثالث نقط ) . عَ رأْٖ يف فٕائد اإلظّار باعتبارٓ إرغراء جتارٖا، يف حدٔد مخصٛ أشطر خالٗٛ وَ كن األخطاءاملرتظح ـ وَ املٍتعر أُ ٖعرب 7   

 نقط (. أربع) :ـــٛالمغ عمـًٕ : ثاٌٗاـ 
 زُ كن وصدر:وع بٗاُ ٔفعن  كن ٔزُ ل ٍٛاشباملصادر ا ملج ااشتدرـ 

 

 ٔزُ املصدر وصدرٓ ٔزُ الفعن

 02.0 فعاه إ أٔ   إرغراء ـ إقٍا    02.0إظّار ـ        أفعن

 02.0تفعٗن  ـ تكٗٗف ـ  حتدٖد   أٔ حتصني 02.0 تدبري فّعن

 02.0تفاعن  أٔ تٕاصن    0..0 تباده  ن تفاَع

 02.0اشتفعاه اشتبداه ـ اشتجارٚ ـ اظتغاه أٔ     02.0 اشتعىاه اشتفعن
 

 

( نقطتان)  

( نقطتان) ) ٌقطٛ لكن مجمٛ ( :، شمٗىٛ الرتكٗب ، ٔاضخٛ املعٍٜ أُ تكُٕ وَ اإلٌتاج العدص٘ لمىرتظحأُ تتطىَ العاِرٚ املطمٕبٛ ٖٔعرتط يف كن مجمٛ ـ  2  

 نقط (. ست) : ٔاإلٌعاء التعبري  :جالجاـ

 ـ ٖراعٜ يف التقٕٖي وا ٖأت٘ :       

 )نقطتان (.ـ االلتساً باملطمٕب                             

 )نقطتان (.  ـ تٕظٗف  وكتصبات املّارٚ                     

 )نقطتان (.ـ  شالوٛ المغٛ ٔاشتعىاه عالوات الرتقٗي   

 

 اٌتّــــــٜ

 

 

 

 

 

  

.002 

عٍاصر اإلجابٛ 

 ٔشمي التٍقٗط

 الصفخٛ

1 

1 


