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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

املعــــــــامل

2

مــدٗ اإلجناز

2

عياصر اإلجاب٘
ـ أّال  :درط اليصــــْص ( عشر نقط ).

1

شله التيقٔط

www.9alami.com

 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 .
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ـ ثاىٔا :علـْو اللغـــ٘ (:أربع نقط ).

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 :
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(نقطتان ).

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

(نقطتان )

(نقطتان ).

اىتَــــــٙ

