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ـ عناصر اإلجابة ـ
 خاص بالمترشحين الممدرسين
المستـوى
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من سلك البكالوريا

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

المـــادة

اللغة العربية
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المعامـــل

2

مدة اإلنجاز
ساعتان

2

* أوال  :درس النصوص:
 1ـ فحص الفرضٌة...
ـ المؤشرات الدالة  :عنوان النص ـ بداٌته ـ نهاٌته ـ بداٌة الفقرات ـ معجم النص...
( بكتفى بمؤشرٌن) ()0،5
ـ مفاهٌم ()0،25
ـ المجزوءتان  :ـ قضاٌا معاصرة ()0،25
ـ اإلبداع ( 1،5......................................) 0،25ن
ــــ المحوران  :ـ اإلنسان والتكنولوجٌا ()0،25
 2ـ تلخٌص القضٌة المحورٌة :
ـ عالقة الفن بالتكنولوجٌا بٌن العداء والوفاق أو بٌن السلب و اإلٌجاب
( ٌقبل كل تعبٌر مناسب )  1،5..................................................................................ن
 3ـ أ) الحقالن الداللٌان :
ـ حقل الفن  /اإلبداع  :الفن ـ نقوش ـ رسوم ـ الفنان ـ خٌال المبدعٌن ـ المنحوتات ـ األنغام الموسٌقٌة
المسرحٌة ـ الموسٌقٌة ـ اللوحات ـ التراث الفنً)0،5(...
ـ حقل التكنولوجٌا  :ـ التكنولوجٌا ـ الكومبٌوتر ـ عوالمه ا لخٌالٌة ـ العلم ـ الحقائق ـ التكنولوجً ـ
تكنولوجٌا المعلومات ـ تكنولوجٌا جدٌدة 1.................;.......................................) 0،5(...ن
ب) اإلٌجابٌات والسلبٌات...
ـ من اإلٌجابٌات  + :تقدٌم خدمات لمختلف الفنون ولكل المبدعٌن ( النحت ،الموسٌقى ،المسرح ،السٌنٌما،
الرسم  ،الهندسة المعمارٌة)...
 +أرشفة التراث الفنً اإلنسانً ( الجمع /التوثٌق /التصنٌف)...
 +تحرٌر الفنان /...توفٌر طرق جدٌدة لنشر اإلبداع /...مساعدة المتلقً على التفاعل
الجٌد مع اإلبداع )0،75(...
ـ من السلبٌات + :إشاعة أعمال المبدع تجعلها عرضة للنهب والسرقات الفنٌة...
 +تحوٌل الفن إلى حرفة تموت فٌها روح اإلبداع واالبتكار ،وتطغى فٌها الصنعة التكنولوجٌة...
+تقلٌد التكنولوجٌا لألعمال اإلبداعٌة ( النسخ /المزج  /إعادة االستخدام)0،75()...
ـ أقواهما تأثٌراٌ ( :...حترم رأي التلمٌذ ...شرط أن ٌكون التعلٌل مقنعا ،مع مراعاة سالمة اللغة)( 2..…)0،5ن
ج ـ منهجٌة الكاتب فً النص :
ـ البناء  :اعتماد طرٌقة استنباطٌة ،تم االنطالق فٌها من العام نحو الخاص)0،5 (...
ـ الخصائص اللغوٌة  :ـ اللغة التقرٌرٌة /الجمل الخبرٌة /التماسك  /التكراراللفظً /الوضوح فً
التعبٌرٌ (...كتفى بخاصٌتٌن) ( 1............................................................................) 0،5ن
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ  4ـ تركيب فقرة...

 +تقدٌم إجمالً لمضمون النص.
( امتداد عالقة الفن بالتكنولوجٌا عبر التارٌخ ...ـ إٌجابٌات تكنولوجٌا المعلومات وسلبٌاتها على اإلبداع...
مؤازرة تكنولوجٌا المعلومات ـ عموما ـ المبدع والمتلقً وعملٌة اإلبداع الفنً 1( )...ن)
 +اإلشارة إلى اعتماد الكاتب منهجٌة استنباطٌة ولغة تقرٌرٌة وأسالٌب خبرٌة لعرض مضمون النص
وأفكاره ()0،5
 +مدى قدرة الممتحن على مناقشة رأي المتحمسٌن لتكنولوجٌا المعلومات ...مع إبداء الرأي الخاص .
( تقبل كل مناقشة مناسبة ومعللة ) ( 1ن)
 +مراعاة االنسجام والتماسك وسالمة اللغة  3.......................................................) 0،5( .ن
* ثانيا :الدرس اللغوي4(:ن)
1ـ نوع الظاهرة اللغوٌة فً المثال (أ)  :ـ مقابلة ( . )0،5التعلٌل  :ـ تم ذكر معنٌٌن فً المثال و أ ُتبعا بما
)0،5
ٌقابلهما على الترتٌب (.
 ( ..ب)  :تمٌٌز ملحوظ ( : .. )0،5ـ التمٌٌز فسر جملة مبهمة النسبة
ـ .. .. .. .. ..
ورد فٌها الممٌز ملحوظا )0،5( .
ٌ(:راعى فٌه الصحة واإلفادة) ()0،5
وزنه (( 0،25التركٌب)
 2أ )ـ المصدر () 0،25
ُ
ـ فعل
ـ ص نع
ب ) االسم المنسوب  :المسرحٌة أو السٌنمائٌة ( )0،5ـ االسم المنسوب إلٌه  :المسرح أو السٌنما ( 4...)0،5ن
* ثالثا :درس التعبير واإلنشاء6(:ن)
من معاٌٌر تقوٌم الموضوع :
 1ـ حصر الموضوع  /اإلشكالٌة)1(...
 2ـ رصد مظاهر االئتالف واالختالف....
أ ) إبراز مظاهر االئتالف ()2
ب) إبراز مظاهر االختالف ()2
3ـ تركٌب خالصة للمقارنة ()1
( مع مراعاة االنسجام والتماسك وسالمة اللغة واحترام عالمات الترقٌم)  6..........................ن

