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* أوال  :درس النصوص:
 - 1من المإشرات الدالة :عنوان النص ـ بداٌة فقرات النص ـ تكرار بعض األلفاظ المفاتٌح...
(تكنولوجٌا االتصال ،الثقافة ،ثورة االتصالٌ ( )...قتصر على مإشرٌن) ()0,5
 فرضٌة النص  :مقالة تفسٌرٌة ٌتمحور موضوعها حول الثقافة فً ظل ثورة االتصال  1...... )0، 5(...ن 2أ) ـ القضٌة المحورٌة  :آثار ثورة تكنولوجٌا االتصال على ثقافة األمم والشعوب)1(.
ب ) معنى االقتصاد الجدٌد
هو اقتصاد المعلومات المعتمد على الرأسمال البشري المالك للمهارات الجدٌدة ال خ برات و التً
تمكنه من اإلنتاج واالبتكار( 2.............. ...........................................................) 1ن
 3ـ أ) الحقالن المعجمٌان والعالقة: ..
حقل االتصال  " :المعلومات ـ تكنولوجٌا االتصال ـ شبكات ـ وسائط اإلنتاج ـ التسوٌق اإلعالمً
ثورة االتصال ـ االتصال واإلعالم ـ )0،25 ( ."...
حقل الثقافة  " :الثقافة ـ البضاعة الثقافٌة ـ عقول الناس ـ المعرفةـ التربٌة والتعلٌم ـ المعرفة
الحدٌثةٌ ( )0،25( "...كتفى بؤربعة ألفاظ مناسبة عن كل حقل )
العالقة  : ..عالقة تفاعل /تؤثٌر ( تؤثٌر االتصال على الثقافة ) ،أو تؤثر (تؤثر الثقافة باالتصال) ()0،5
ب) نوعا التعلٌم ...والعالقة
التحدٌد والخصائص  :ـ تعلٌم نافع  ،متقدم  ،مساٌر للمعرفة الحدٌثة)0،75(...
ـ تعلٌم غٌر نافع  ،متؤخر وغٌر مساٌر ،مرتبط بمعرفة متجاوزة)0،75(...
العالقة بٌنهما  :قائمة على التضاد أو التعارض)0،5(...
ج) الخصائص اللغوٌة للنص :
ـ الطابع التقرٌري ـ اللغة المباشرة ـ الوضوح ـ األسلوب الخبري ـ تكرار مجموعة من
األلفاظ المفاتٌح ـ التماسك الناتج عن توظٌف أدوات الربط المالئمة 4.............................) 1(...ن
 4ـ تركٌب فقرة..
ٌراعى فٌها  :ـ مدى قدرة الممتحن على مناقشة الدعوة /الفكرة من خالل اإلشارة إلى األدوار اإلٌجابٌة
التً أصبحت تكنولوجٌا االتصال واإلعالم تسهم بها فً تحقٌق التنمٌة الشاملة)1،25(...
الرأي الشخصً ٌ :نتظر تثمٌن مراهنة الكاتب على التواصل واإلعالم فً كل سٌاسة تنموٌة
تروم النجاح)0،5(...
التعلٌل  :ألن ثورة االتصال واإلعالم وما تمٌزت به من تكنولوجٌا متقدمة أثرت على جمٌع المجاالت،
حٌث أصبح االعتماد على اقتصاد المعلومات أساس اإلنتاج واالبتكار3 .......................) 1،25(...ن

االمتحان الجهىي المىحد للبكالىريا
مادة  :اللغت العربيت

 الدورة االستدراكيت -يىليىز 2012 -الشعب والمسالك :
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العلىم التجريبيت/العلىم الرياضيت /ع .االقتصاد
والتدبير /العلىم والتكنىلىجياث /الفنىن التطبيقيت
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* ثانيا :الدرس اللغوي4(:ن)
 1ـ أ) الجملة االستفهامٌة  " :فما مظاهر هذه اآلثار على الثقافة ؟ " ()0،25
ـ نوع األداة  ( :ما) اسم ( )0،25ـ المطلوب بها  :التصور() 0،25
ـ نوع االستفهام  :حقٌقً( 1..................................................................................) 0،25ن
ب) االسمان المنسوبان " :التكنولوجٌة ـ البشريّ ـ الثقافًّ "( ٌكتفى بمنسوبٌن) ()0،5
قاعدة النسبة  :إلحاق ٌاء مشددة بآخر االسم المنسوب وكسر ما قبلها ( 1...............................) 0،5ن
 2ـ أ) الطباق  :اإلنتاج  #االستهالك ( )0،5ـ التركٌب ٌ:راعى فٌه صحة الجملة معنى ومبنى ( 1.........)0،5ن
ب) التمًٌز  :انتشارا ( )0،25ـ نوعه  :ملحوظ أو تمٌٌز النسبة ()0،25
التركٌب  :صحة المعنى والمبنى ( 1......................................................................) 0،5ن
* ثالثا :درس التعبير واإلنشاء6(:ن)
من عناصر تقوٌم الموضوع :
ـ وضع القولة فً سٌاق عام...
ـ توسٌع القولة من خالل التفكٌك والتحلٌل...
ـ تقدٌم أمثلة واستشهادات (المٌادٌن ومظاهر التؤثٌر)...
ـ االنسجام والتماسك وسالمة اللغة...
ملحوظة  ( :تحترم حرٌة الممتحن فً اختٌار المجاالت التً ٌراها مناسبة ...وٌُسمح له باستثمار بعض
ما ورد فً النص بشرط أن ٌعبر عنه بؤسلوبه الخاص وأن ال ٌقتصر علٌه فقط 6................. )...ن

