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امتحانات البكالوريا
االمتحان اجلهوي املوحد

عناصر اإلجابة وسلم
التنقيط

ية ـ يوليوز 2012

الدورة االتستدرا

مستــوى األوىل من سلك البكالـوريا
الشعب(ة)أواملسلك

الصفحة

مـــــــادة اللغة العـــــربية

العلوم التجريبية ـ العلوم الرياضية ـ علوم االقتصاد والتدبري ـ الفنون التطبيقية ـ العلوم
والتكنولوجيات :مسلكا العلوم والتكنولوجيات الكهربائية والعلوم والتكنولوجيات امليكانيكية
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املعامل
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مــدة اإلجناز
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عناصر اإلجابة

سلم
التنقيط

ـ اجملال الرئيس األول  :درس النصــــوص ( عشر نقط )
(نقطة واحدة ).

 1ـ يقبل كل جواب حيدد عالقة عنوان النص مبوضوعه يف كونها عالقة ترابط وانسجام وتكامل ....
 2ـ القضية الرئيسة اليت يطرحها النص هي  :تعدد تعريفات احلداثة واالختالف يف حتديد زمنها
القضية احملورية) .
 3ـ يقبل كل شرح يعكس مضمون القولة بوضوح وبأسلوب سليم خال من كل األخطاء.

ورأي الكاتب فيها  (...يقبل كل جواب يالمس

(نقطة واحدة ).
(نقطة واحدة ).

 4ـ ـ تصنيف األلفاظ والعبارات الدالة على كل من احلقل الداللي التارخيي واحلقل الداللي العلمي يف جدول :
احلقل الداللي العلمي
احلقل الداللي التارخيي
حقبة تارخيية ـ احلقبة ـ مخسة قرون ـ القرن السادس ـ الثورة التقنية ـ الثورة املعلوماتية ـ العقل ـ العلم ـ التقنية ـ العقلنة ...
عشر ـ حركة النهضة ـ حركة األنوار ـالثورة الفرنسية
()05,0
ـالثورة الصناعية ـ الثورة التقنية ـ قرنني ـ تارخيي ـ...

(نقطة واحدة ).

()05,0

5ـ ـ يتلخص حكم الكاتب على تعاريف احلداثة يف كونها ختتلف من حيث قوة إحاطتها باملفهوم ـ تهول املفهوم ـ جتعله مفهوما مطلقا ـ
تدعي احلداثة وهي غري حداثية ـ حتول املفهوم من مفهوم عقلي إىل مفهوم وهمي مقدس ـ تشيء املفهوم 1 (.ن )
النتيجة اليت انتهى إليها هي  :التمييز يف مفهوم احلداثة بني روحها وواقعها ) 05,0( .
 6ـ تقوم الطريقة املعتمدة يف عرض أفكار النص على :ـ احلجاج من خالل توظيف األساليب احلجاجية مثل التعريف ( تعريف احلداثة )
والسرد ( عوامل احلداثة ) ؛
ـ توظيف االستشهاد باألحداث التارخيية ؛
ـ األسلوب االستقرائي يف عرض األفكار ......

( نقطة ونصف ).

( نقطة ونصف ).

( ثالث نقط ).

 7ـ من املنتظر أن يناقش املرتشح انطالقا من النص طرح الكاتب للحداثة وأن يبدي رأيه فيها .

ـ اجملال الرئيس الثاني  :علـوم اللغـــة  ( :أربع نقط ).
مثاال النسبة ( )0,5,لكل منهما

تارخيي  /عقلي  /وهمي
حداثي
إجرائي

االسم املنسوب( )0,5,لكل منهما

تاريخ  /عقل  /وهم
حداثة
إجراء

2ـ يشرتط يف كل مجلة من اجلملتني  :تضمن الظاهرة املطلوبة

التغيري الذي حلقه ( )05,0لكل منهما
ـ إحلاق ياء مشددة يف آخره وكسر ما قبلها
ـ حذف تاء الثانيث وإحلاق ياء النسبة ...
ـ اسم ممدود همزته أصلية بقيت على
حاهلا ومت إحلاق ياء النسبة..

يقبل
مثاالن
فقط

ـ سالمة الرتكيب ـ وضوح املعنى ــ من اإلنتاج الشخصي للمرتشح ( نقطة لكل مجلة )

ـ اجملال الرئيس الثالث  :التعبري واإلنشاء ( ست نقط ).
يراعى يف تقويم إنتاجات املرتشحني :
ـ االلتزام باملطلوب ( نقطتان).

ـ توظيف مهارة " توسيع فكرة

" ( نقطتان).

ـ انسجام املنتوج

وسالمة لغته  ( .نقطتان).

انتهــــــى

( نقطتان).

( نقطتان).

