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امتحانات نيل شهادة البكالوريا
االمتحان الجهوي الموحد

المادة :

الشعبة أو المسلك  :جميع الشعب العلمية
1
1

والتقنية

الــــــــــــدورة  :يونيو
العربيــة
اللغـــة
2013
المستـــــوى  :األولى
مدة اإلنجـــاز  :ساعتان
المعامـــــــل 2 :

عناصر اإلجابة و سلم التنقيــط
عناصر اإلجابة يستأنس بها وتقبل كل إجابة مناسبة

أوال  :مكون القراءة (  11ن )
أ – المالحظة :
 - 1الخطاب السياسي ( المطالبة بالديموقراطية  ،حقوق اإلنسان  ،األحزاب  ،الحياة البرلماني 1.......... )...ن
ب – الفهــم :
 - 2تصبح الديموقراطية قناعة راسخة في ذهن اإلنسان العربي حينما تكون مؤسسة في الوعي العربي  1.....ن
 - 3تتخذ المطالبة بالديموقراطية األشكال التالية 1.............................................................ن
* االستجابة لضغط الرغبة في التخلص من حكم القبيلة أو الحزب الوحيد او الحكم الفردي
في : 1
تمرين
المعارضة دون االستعداد لممارسة الديموقراطية في الحكم
* التموقع
* اختزال الديموقراطية في احترام حقوق األقليات والحرية االقتصادية
* الخوف من نتائج الديموقراطية إذا كانت في غير صالح من يطالب بها
ج – التحليـل :
 - 4الحقل المعجمي 1،1.....................................................................................ن
العالقة بينهما
جدلية  :تأثير وتأثر

الحقل الحقوقي
الحقل السياسي
حقوق اإلنسان ،حرية التعبير ،حق
الديموقراطية،الحكم  ،الحزب
الشغل  ،المساواة  ،العدل ........
االنتخابات  ،المعارضة .......
 - 5يتجلى الطابع الحجاجي في استعمال الكاتب أدوات الربط المنطقية بين فقرات النص ( ال جدال في ( )...ومع
ذلك ( )...ولكن دون  ( )..وإذن 1..................................................................... )....ن
 - 6األسلوب المهيمن على النص هو األسلوب الخبري ووظيفته اإلخبار وتقرير الحقائق 1،1..................ن
د – التركيب :
 - 7صياغة خالصة مركزة لنتائج التحليل مع إبداء الرأي في القضية التي يثيرها 3...........................ن
ثانيا  :مكون اللغة () 14
 - 1رصد الظواهر اللغوية المطلوبة  2..................................................................... :ن
* أسلوب االستفهام ( فكيف نعمل على تحقيق هذه المهمة الصعبة؟ ) المراد منه تعيين الحال التي يتم بها
تحقيق هذه المهمة.
* اسم منسوب ( النيابي ) حذف التاء المربوطة وزيادة ياء مشددة  ،أو ( العربي ) زيادة ياء مشددة في اآلخر
 - 2تحويل األرقام التالية (  ) 1111 ( ) 11 ( ) 6إلى حروف مكتوبة وصياغتها في جمل مفيدة  2..........ن
ثالثا  :مكون التعبير واإلنشاء () 16
يراعى في تقويم إنتاج المترشح ما يلي:
 استحضار عناصر المهارة المطلوبة وضوح األفكار وتماسكها مع سالمة اللغة والتعبير -سالمة التعبير وحسن استخدام الروابط اللغوية والمنطقية
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