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الصهة األوىل مو شلك البكالــــــىريا مــــــادة اللغة العـــــربًة
الشعب(ة) أو املصلك
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املعــــامل

العلوم التجريبية ـ العلوم الرياضية ـ علوم االقتصاد والتدبري ـ الفهون التطبيقية ـ العلوم والتكهولوجيات :مدة اإلجناز
مسلكا العلوم والتكهولوجيات الكهربائية والعلوم والتكهولوجيات امليكانيكية

2
ساعتان

www.9alami.com
إلاشهار بين ألامس واليوم

إلاشهاس وسيلت طشوسٍت مً وسائل البيع .إهه ؤداة الخىسط املثلى بين عاسض بظاعت وبين صبىن
محخمل مظطش إلى اسخعمال هزه البظاعت في جذبير شإهه اليىمي .وإلاشهاس بهزه الصفت ًىذسج طمً
اليشاط الخىاصلي العام الزي ًميز الحياة الاحخماعيت حيث جصىف كل ألاوشطت التي ًماسسها
إلاوسان ،وكزا فظاءاجه وؤصماهه وما ًؤثث حياجه لباسا ومإكال وهمط عيش طمً سيروسة جىاصليت
حشكل ؤحذ الخعشٍفاث ألاساسيت لإلوسان باعخباسه كائىا جىاصليا في امللام ألاول.
إن إلاشهاس ،عكس ما جىحي به واحهاجه وجلىياجه الحذًثت ،ليس وليذ الحظاسة املعاصشة ،ففي
جاسٍخ الخبادل الخجاسي ما ًثبذ ؤن إلاوسان في سحلخه الطىٍلت ،بحثا عً وسائل العيش وجحسينها ،لم
ٌعذم وسيلت مً ؤحل الذعىة إلى ش يء ًشٍذ بيعه ؤو ششاءه ؤو اسدبذاله بش يء آخش ،وهى ما ٌعني ؤن
إلاشهاس باعخباسه إغشاء ججاسٍا كذًم كذم الكخابت راتها.
ومع رلك ،فئن إلاشهاس بألياجه وؤساليبه في إلاكىاع والبرمجت والخكييف واسدثاسة الاهفعاالث لم
ًغهش إال في اللشون الثالثت ألاخيرة ،وبالخحذًذ في اللشن الخاسع عشش عىذما ؤهجضث النهظت ألاوسبيت
الحذًثت آخش حللاتها املخمثلت في الثىسة الصىاعيت التي اسجبطذ بميزة ؤساسيت هي الىفشة في السلعت
والخذماث وألاسىاق وجىىع الضبائً.
للذ جحىل إلاشهاس طمً هزه املعطياث الحظاسٍت الجذًذة إلى وشاط جىاصلي مسخلل بألياث
خاصت في الصياغت والاشخغال ،ال ًلعب فيها الخبر سىي حيز بسيط.
فنون اإلعالم وتكنولوجيا االتصال ـ د هحي الدين عبد الحلين ـ ص 222وها بعدها ـ بتصرف .
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ـ اقرأ الهص قراءة متأنًة ثم أجنس األنشطة اآلتًة :
أوال  :درس الهصــــىص ( عشر نقط ).

 1ـ اكشؤ عىىان الىص وؤبشص عالكخه بمىطىعه
 2ـ حذد اللظيت الشئيست التي ًطشحها الىص( ....................................................................................نقطة واحدة ).
 3ـ اششح كىل الكاجب " :إن إلاشهاس ؤداة الخىسط املثلى بين عاسض بظاعت وبين صبىن
محخمل مظطش إلى اسخعمال هزه البظاعت في جذبير شإهه اليىمي"( ..........................................نقطة واحدة ).
4ـ اسخخشج مً الىص ؤسبعت ؤلفاظ دالت على حلل إلاشهاس وؤسبعت ؤخشي دالت على
حلل الخاسٍخ وصىفها في حذول(....................................................................................................................نقطة واحدة ).
 5ـ حذد مغاهش جطىس إلاشهاس مً خالل الىص مبيىا العالكت بينها ( .............................................نقطة ونصف ).
 6ـ ؤبشص الخصائص ألاسلىبيت للىص مبيىا وعيفتها ( ......................................................................نقطة ونصف ).
 7ـ اكخب فلشة في حذود خمست ؤسطش جىاكش فيها اللظيت املطشوحت في الىص
مبذًا سؤًك فيها( ..............................................................................................................................................ثالث نقط ).
( ..................................................................................نقطة واحدة ).

ـ ثانًا  :علـىم

اللغـــة ( أربع نقط ).

 1ـ اسخخشج مً الىص مصذسا ًىاسب كل وصن مً ؤوصان ألافعال املذسحت في الجذول تآلحي
مبيىا وصن كل مصذس  ( ....................................................................................................................................نقطتان).
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مصدره
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ّ
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 2ـؤوش ئ حملخين مفيذجين جظمً ألاولى عذدا معطىفا وجظمً الثاهيت اسخعاسة

ـ ثالثا

جصشٍحيت (.........نقطتان).

 :التعبري واإلنشاء ( ست نقط ).

" للذ جحىل إلاشهاس طمً هزه املعطياث الحظاسٍت الجذًذة إلى وشاط جىاصلي مسخلل بألياث
خاصت في الصياغت والاشخغال ،ال ًلعب فيها الخبر سىي حيز بسيط ".
جىسع في جحليل هزه اللىلت ،مسدثمشا ما دسسخه في مهاسة " توسيع فكرة ".
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