
 

 
 

 
                  

  
 

 

 

 

 

 2 لامــــاملع SDA1 اللغة العـــــربيةادة ــــــم ـورياـــــاألوىل من سلك البكالالسنة 

االقتصاد والتدبري ـ الفنون التطبيقية ـ  العلوم العلوم التجريبية ـ العلوم الرياضية ـ علوم  املسلك أو الشعب)ة(

 التكنولوجيات  امليكانيكيةالعلوم  والكهربائية لتكنولوجيات والتكنولوجيات: مسلكا العلوم وا

 مدة اإلجناز
 ساعتان

  ـ النص :

                
 

ديد باإلبداع، دراسة يطلق على العصر الحالي اسم ''عصر إلابداع''، وذلك ألن الاهتمام الش

 وتنمية، أصبح من أبرز خصائص هذا 
 
عقول قادرة على مواجهة مشكالت علمية  عن العصر، بحثا

  وثقافية واقتصادية وسياسية ناجمة عما يعانيه العالم اليوم من انفجار سكاني وتنافس على الثروات.

ديد، وهو بذلك يقف على ويتمثل جوهر إلابداع في نشاط إلانسان الذي يتصف باالبتكار والتج

إحداث ش يء جديد على غير مثال سابق،  ،يد؛ إذ إن معنى إلابداع في اللغةالعكس من الاتباع والتقل

 
 
  لهذا فإن

 
رافة، وإن كانت إلانتاج الذي يتصف باإلبداع تتوفر في صياغته النهائية صفات الجدة والط

الذي يؤلف ويفرق بين صور تفكير إلابداعي عناصره ألاولية موجودة من قبل.... وتعد القدرة على ال

اللبنة ألاساسية التي ُيخلق منها إلابداع في مختلف مجاالت الفنون وآلاداب والعلوم  وخبرات سابقة

ة لألطفال، أو إنتاجات فنية أو قصائد هيمي  وفي مراحل العمر املختلفة، مما يتجسد في ألعاب تو  

 و خطط مستقبلية مسبوقة.شعرية، أو بناءات وتصورات نظرية أ

اليوم بدارسة إلابداع وأساليب الكشف عن أبعاد التفكير إلابداعي  ولذلك يتزايد الاهتمامُ 

ف على املبدعين، وأساليب اكتشافهم ورعايتهم، فعنيت مؤتمرات دولية بوضع وجوانبه، وطرق التعر  

ال التربية؛ سواء في سن ما قبل التطبيق في مج موضع   ث في إلابداع والتفكير إلابداعينتائج البحو 

املدرسة لتنمية إلابداع في املنزل لدى ألاطفال، أو في مجال التعليم وإلاعالم في تنمية إلابداع لدى 

لدى  هأو دعماملراهقين، أو في تعديل اتجاهات آلاباء واملدرسين، التي من شأنها إعاقة التفكير إلابداعي 

 الناشئة. 

استثمار املعرفة ونتائج البحوث العلمية حول إلابداع، وتنمية قدرات وتأسيسا على ما سبق يظل 

إلابداع وتفجير طاقاته، إلى جانب رفع أغالل الاتباع والتقليد وموانع التجديد عن كاهل العقل، مع 

 
 
ل مشاعر الغربة لدى املبدعين، هي توفير الظروف النفسية والاجتماعية التي تزيد من ثراء الحياة وتقل

 .الكفيلة بتنمية إلابداع والتفكير إلابداعي السبُل 

 )بتصرف(وما بعدها، 51، دار المعارف، القاهرة، )د. ت(، ص. 451سلسلة كتابك، عدد ،  " إبداع " عبد الحليم محمود السيد 
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 املوضوع

 الصفحة

1 

2 



 الصفحة املوضوع ـ 5145  يونيو   ـالعادية الدورة  - تحان اجلهوي املوحد للبكالوريااالم

 اللغة العـــــربية مـــادة األوىل من سلك البكالــــــــــوريا  السنة
2 

2  
 املسلك أو الشعب)ة(

 العلوم التجريبية ـ العلوم الرياضية ـ علوم االقتصاد والتدبري ـ الفنون التطبيقية ـ

 .وامليكانيكية والتكنولوجيات الكهربائيةالعلوم والتكنولوجيات: مسلكا العلوم 

 : األســئلة

 ـ اقرأ النص قراءة متأنية ثم أجنز األنشطة اآلتية :
 

 .نقط ( عشر )  درس النصــــوص : أوال ـ

 (. ن 1) ..........................................................................................................هبموضوعالنص عنوان  ةأبرز عالقـ  1
 (.ن  1) ...........................................................................................ها النصالتي يطرح حوريةامل حدد القضية  ـ 2

 يتمثل جوهر إلابداع في نشاط إلانسان الذي يتصف باالبتكار والتجديد،  ِاشرح قول الكاتب: '' ـ3

 (.ن  1) ......................................................................................".تقليدوهو بذلك يقف على العكس من الاتباع وال

  ،التربية حقلاستخرج من النص أربعة ألفاظ دالة على حقل إلابداع وأربعة أخرى دالة على  ـ4  

 (.ن  1) ............................................................................................................................................ وصنفها في جدول 

 1,50)..........ينهاب ةعالقالمبينا النص، سبل تنمية إلابداع الفقرة ألاخيرة من حدد، انطالقا من  ـ5
 (.ن 

  (.ن  1,50) ............................................................................... . أبرز خصائص أسلوب النص مبينا وظيفتها  ـ 6

 (.ن  3).........................................فيها رأيك مبديا، في النصالقضية املطروحة ا تناقش فيهاكتب فقرة  ـ 7 
 

 نقط (. أربع )  ـــةاللغ علـوم  : ثانيا ـ  

لكل وزن من أوزان ألافعال املدرجة في الجدول آلاتي  املصدر املناسبستخرج من النص ا ـ 1

 (ن 2)  ........(مع الشكل) مبينا وزن كل مصدر 

 املصدروزن  املناسب رصدامل وزن الفعل

   فعَّل

   أْفَعل

 ن( 2)  .......... نهيا يفيد التوبيخوأخرى توظف فيها  أمرا يفيد التمنيأنش ئ جملة مفيدة تضمنها ـ  2

 

 نقط (. )ست  التعبري واإلنشاء: اثالث ـ 
  يقول الكاتب:       

ساعد على تنمية قدرات إلابداع لدى التالميذ؛ تشجيعهم على أهم ألاساليب التي ت من"              

ط على ذوي طرح ألاسئلة، والتعبير عن ألافكار الجديدة، واحترام أسئلتهم وأفكارهم، وتجنب الضغ

 ألافكار والحلول املبتكرة ''.

 ستثمر م ة،تحليل هذه الفكر  توسع في                   
 
 ."توسيع فكرة"  في مهارة مكتسباتك ا

 انتــــــــــــــــــــــــــــــــهى
 

 
 



 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللغة العـــــربية ادةـــــم البكالـوريامن سلك لوى األالسنة 
SDA1 

 2 املــــــــاملع

 املسلك ألو الشعب)ة(

العلوم التجريبية ـ العلوم الرياضية ـ علوم االقتصاد والتدبري ـ الفنون التطبيقية ـ  العلوم 

 امليكانيكيةوالتكنولوجيات: مسلكا العلوم والتكنولوجيات  الكهربائية والعلوم والتكنولوجيات  

 2 مــدة اإلجناز

 

 

 التنقيط لوسلم اإلجابةعناصر 

 .نقط ( عشر )  درس النصــــوصألوال :ـ 

 

 .(ن 1)  .....(، والنص يفسر العنوان هي عالقة ترابط وانسجام )العنوان يلخص مضمون النص عالقة عنوان النص مبوضوعهـ  1

   .(ن 1) ) .وسبل حتقيقه ..........وأهميته يف العصر احلالي اإلبداع  مفهوم النص هي املطروحة يفالقضية احملورية ـ   2

   .(ن 1)  بوضوح وبأسلوب سليم خال من األخطاءيقبل كل شرح يعكس مضمون القولة ـ  3
 

 ـ  4

 

 ن(. 05,0)بية      الدالة على حقل الرت أللفاظا ن(. 05,0)اإلبداع  األلفاظ  الدالة على حقل 

اكتشافهم ـ املبدعني ـ  االبتكار ـ اإلبداع ـ التجديد ـ إحداث ـ اجلدة ـ الطرافة 

 تقبل أربعة منها (( ....

ـ املراهقني ـ اآلباء ـ إعاقة ـ دراسة  ـ  تنمية ـ الرتبية ـ املدرسة ـ املدرسني ـ التعليم أطفال ـ 

 تقبل أربعة  منها ((ـ.....دعم 

 

استثمار املعرفة ونتائج البحوث العلمية  ـ تنمية قدرات اإلبداع وتفجري طاقاته ـ رفع أغالل االتباع والتقليد : انطالقا من الفقرة األخرية من النص  تنمية اإلبداع سبل ـ  , 

 لكل عنصر .(   ,022)  .وموانع التجديد  ـ توفري الظروف النفسية واالجتماعية 

 ن( 02,0) ....تكامل عالقة  ا ـ  العالقة بينه

اليت متكن واجلمل املركبة  ) كل فقرة عبارة عن مجلة مركبة ( توظيف الروابط املنطقية   ن( 02,0)  اخلربي التقريري  األسلوب اعتماد  خصائص أسلوب النص : ـ   6

 ن( 02,0)  ...( ..............العطف ـ األمساء  املوصولة ـ أمساء اإلشارة )التوكيد  ـ التعليل ...تنوع  الروابط اللفظية  من بناء النتائج على األسباب ) هلذا ـ تأسيسا على....( 

 ن( 02,0) .......وحتقيق اتساق النص وترابط أجزائه ...لشرح والتفسري واإلبالغ واإلقناع وظيفتها : اـ   

 (  ن 3) ........وأن يبدي رأيه فيهايف النص ،  القضية املطروحة ن املنتظر أن يناقش املرتشح مـ 7

 نقط (. أربع) :ـــةاللغ ثانيا: علـوم ـ 
 املصادر املناسبة لألوزان ووزنها :  ـ 1

 وزن املصدر املناسب  صدرامل وزن الفعل

 تنمية ـ  فعَّل

 (ن 02,0)  .....يقبل مصدر واحد( )..... تعليم ـ تفجري ـ تقليد  ـ ـ تطبيق ـ تأسيسـ تعديل ـ جتديد ـ تفكري 

 تفعلة

 ن( 02,0)   تفعيل

 أْفَعل
 ن( 02,0)    إفعال  ن( 02,0)       ........................يقبل مصدر واحد(  ....) ....ـ إعالم ـ إحداث ـ إعاقة إنتاج  إحداث ـ ـ  إبداع ـ 

 

 نهيا يفيد التوبيخ.  التمين والثانيةيفيد  اأمر، وأن تتضمن األوىل خالية من األخطاءـ يشرتط يف كل مجلة أن تكون من اإلنتاج الشخصي للمرتشح، سليمة الرتكيب،  2

 لكل مجلة (واحدة  ) نقطة 

 نقط (. ست) : التعبري لواإلنشاء ثالثا : ـ

 :        ـ يراعى يف التقويم ما يأتي

 )نقطتان (.  ـ االلتزام باملطلوب

 )نقطتان (.  ـ توظيف  مكتسبات املهارة    

 )نقطتان (.  اللغة واستعمال عالمات الرتقيم ـ  سالمة

 

 

عناصر اإلجابة 

 لوسلم التنقيط

 الصفحة

1 

1 

 

201, 

 

 2102زةوليو تسددراية  الدورة اال

 


