www.9alami.com
االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا
( الدورة االستدراكية  :يوليوز ) 2014

الصفحة

1

ـ عناصر اإلجابة ـ
 خاص بالمترشحين الممدرسين
المستـوى

1
من سلك البكالوريا

المجاالت

الشعـب أو المسالـك
العلوم التجريبية  /العلوم الرياضية /
علوم االقتصاد والتدبير /
العلوم والتكنولوجيات الكهربائية  /العلوم
والتكنولوجيات الميكانيكية  /الفنون التطبيقية

المهارات
المالحظة

الفهم
أوال:
درس النصوص

التحليــل

التركيب
ثانيا:
علوم اللغة

التطبيق

ثالثا :
التعبير
واإلنشــاء

مهارة الربط
بين األفكار
التطبيق

1



المـــادة

C : RR 2

المعامـــل

اللغة العربية

2

عناصر اإلجابة وسلم التنقيط

مدة اإلنجاز
ساعتان

2
النقط

 -1عالقة العنوان و الفقرة األولى بموضوع النص :عالقة ترابط تظهر
في طموحات و إنجازات الحداثة الغربية.

1ن

 -2القضية المركزية  :إنجازات و إخفاقات الحداثة الغربية.
 -3شرح قول الكاتب.

1ن
1ن

 -4الحقالن الدالليان :

2ن

حقل إنجازات الحداثة -:إنجازات الحداثة هي من االكتظاظ و السرعة –
من المتعذر إحصاؤها كلها – حققت الحداثة العلمية آالف المنجزات –
اكتشفت مجاهل الكون– اكتشفت الثنايا الالمرئية للمادة– حققت في جانبها
العلمي و التقني ما كان منتظرا بل أكثر...
حقل إخفاقات الحداثة :ـ التعثر و الخلل في تحقيق ما كان ينتظر منها
في المجال اإلنساني و االجتماعي ـ فشلت في تحقيق شعار المساواة ـ
و
تهيئتهم لتلقي و تقبل الخضوع و االستبداد ـ الهيمنة الثقافية
السيطرة االقتصادية...
العالقة بينهما :عالقة تضاد.
 -5بعض المشيرات الدالة على اتخاذ الحداثة اإلنسان محورا ألنشطتها و
طموحاتها:
ـ " محملة باآلمال العريضة في تحقيق سعادة اإلنسان " – " إقرار العدالة
و المساواة بين الناس في المجتمع الواحد " – " مما مكنها من تسخير
العديد من المخترعات لصالح اإلنسان " ـ " جعل اإلنسان يصبح فعليا سيد
العالم "...
 -6االستدالل على األسلوب الخبري و بيان وظيفته - :النماذج –
الوظيفة :اإلخبار و نقل المعلومات و الحقائق عن إنجازات و إخفاقات
الحداثة الغربية.
 -7كتابة فقرة متماسكة يكثف فيها المترشح تصور الكاتب إلنجازات
الحداثة ،مع إبداء رأيه الشخصي في الموضوع.
-1ملء الجدول بما يناسب خاناته.

2ن

 -2تكوين جملة مفيدة تتضمن تمييزا ملحوظا.

2ن

يراعى في تقويم المترشح :
 القدرة على استثمار ما تعرفه في هذه المهارة . -سالمة اللغة واحترام عالمات الترقيم .

4ن
2ن
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1ن
1ن
3ن

