امتحان البكالوريا
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دورة
المراقبة

الشعبة:الشعب العلمية وشعبة االقتصاد والتصرف

المادة:العربية

مقاييس اإلصالح

األعداد

األجوبة
النص حسب البنية الحجاجيّة ،وأسند إلى ك ّل مقطع عنوانا مضمونيّا
 .1بيّن حدود مقاطع
ّ
مناسبا وفق الجدول اآلتي:
حدود المقطع

العنوان حسب البنية

العنوان المضمون ّي

 -1من " ّ
إن التّثاقف"إلى
"ال ال ّ
صدام".

األطروحة

 -2من "فلو تع ّمقنا" إلى
"تثاقفيّة"

سيرورة الحجاج

دعائم التّثاقف

االستنتاج

نتائج التّثاقف

 -3بقيّة النصّ

التّثاقف وحده سبيل
إلى تجاوز العنف

مالحظة :يقبل من المتر ّشح ما كان وجيها من مقترحات في حدود المقاطع والعناوين.
النص:
 .2هات مفردة مضا ّدة لك ّل كلمة واردة بين قوسين في
ّ
 االنفتاح≠االنغالق –االنكفاء –التّقوقع  -االنطواء... التدمير≠البناء –التّعمير -التّشييد... التعقّل≠الته ّور –االندفاع.... الكونيّة≠المحلّية  -الخصوصيّة... .3صغ األطروحة التي يدحضها الكاتب في جملة واحدة:
 قدر الحضارات أن تتصادم. ...واستخلص النتيجة.
سبب ْين
 .4للتّثاقف
ْ
ب سببان ونتيجة .عيّن ال ّ
َ
حسب الكات ِ
 ال ّسبب األ ّول :الحروب. السبب الثاني :انتقال التّكنولوجيا والعلوم. النتيجة :من قبيل "تخلّص البشريّة من العنف واستعادتها ألبعادها اإلنسانيّة"...ص:
 .5حدّد ال ّداللة الحجاجيّة لما سطّر في النّ ّ
داللتها الحجاجيّة
القرينة اللغويّة
ّ
التمثيل
 كالحروب االستعماريّةاالستدراك ،التّقابل ،الض ّديّة...
 في حين ت ّمكن المعرفةاالستنتاج
 -هكذا تكون...

 .6هل ترى أنّ "الحضارات تتك ّون وتتبدّل من خالل جدليّة األخذ والعطاء"؟ علّل إجابتك في
فقرة من خمسة أسطر:
أ – التّصريح بال ّرأي:اإلثبات
ب – التّعليل:
 استفادة الحضارات بعضها من بعض :استفادت الحضارة العربية اإلسالمية من الحضاراتالسابقة الهنديّة واإلغريقيّة والفارسيّة ...وأعطت للحضارة الغربية ما ساعدها على التك ّون
والتط ّور...
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 02نقطتان
 0.25لكلّ
جزء

 02نقطتان
 0.5لكلّ جزء

 01نقطة
واحدة

 1.5نقطة
ونصف
 0.5لكلّ جزء

 1.5نقطة
ونصف
 0.5لكلّ جزء

02نقطتان:

 تفاعل الحضارات اليوم أخذا وعطاء.ّ
ّ
* مالحظة :للمتر ّشح أن يتبنّى رأيا يقوم على النفي معلال فحسب ،أو على النفي واإلثبات معا
(التّعديل).
ّ .7
ص في فقرة من خمسة أسطر محافظا على بنيته وأه ّم أفكاره.
لخص النّ ّ
ينتظر من المتر ّشح أن يل ّخص النصّ في فقرة حجاجيّة ذات بنية ثالثيّة تتض ّمن أه ّم األفكار:
*التّثاقف سبيل إلى التخلّص من العنف.
*خطأ فكرة صدام الحضارات -التقاء الحضارات عبر الحروب أو عبر انتقال العلوم
والتكنولوجيا –حصول التّثاقف بمعرفة ثقافة اآلخر.
*بالتّثاقف تستعيد البشريّة إنسانيّتها.
ي 07 ( :نقاط)
– 8اإلنتــــــــــــــــاج الكتاب ّ
ي ح ّد يُعتب ُر انتقــال العلوم والتّكنولوجيا عامل تثاقف
بيّن في فقرة من خمسة عشر سطرا إلى أ ّ
بين الحضارات.
*ينتظر من المتر ّشح بناء نصّ حجاج ّي يقوم على مسايرة ال ّرأي وتعديله ليخلص إلى استنتاج:
المحتوى
المرحلة
*انتقــال العلوم والتكنولوجيا عامل تثاقف بين الحضارات:
 يعرّف بالثّقافات عبر منجزاتها. يم ّد جسور التّواصل بين ال ّشعوب ويساعد على اختراق حدودال ّزمان والمكان.
المسايرة
ّ
ّ
 يمكن من تبادل الخبرات والتجارب.ّ
 يح ّد من الفوارق واالختالفات بين الشعوب. ...ّ
*انتقــال العلوم والتكنولوجيا قد يكون عامل:
 هيمنة ثقافة على أخرى.التّعديل
 استالب حضار ّي وذوبان ثقافة في أخرى.
 ...االستنتاج *ضرورة ترشيد انتقــال العلوم والتكنولوجيا لما فيه خير الثقافات
سالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
اللّغة وتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسك البناء

0.5ن للتّصريح
بالرّأي
 1.5ن للتّعليل

ثالث نقاط
01ن لألفكار
01ن للبناء
01ن لسالمة
اللغة

النّقاط

03ن

1.5ن
0.5ن
02ن

النصائح واإلرشادات
النص في الشعب العلميّة واالقتصاديّة" اختبار كتابي جامع في ما ّدة العربيّة يتّصل ببرنامج
دراسة
ّ
السنة الرابعة للشعب العلميّة واالقتصاديّة ويهدف إلى تقييم معارف المتعلّمين ومهاراتهم ويتك ّون
من نصّ مشفوع بأسئلة".
ولضمان النجاح في هذا االختبار ،نقترح على المتر ّشحين المتحان البكالوريا جملة من النصائح
مرحلتي االستعداد لالختبار وإنجازه.
واإلرشادات التي تساعدهم في
ْ

االستعداد لالختبار

علـى المتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّم:
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ْ .1
أن يتمثّل األفكار الرئيسة والمركزيّة في محاور برنامج العربيّة وهي:
 )aجوانب من الحضارة العربيّة اإلسالميّة قديما( :في التّفكير العلم ّي  -في ّ
الفن واألدب )
ّ
والفن )
 )bبعض شواغل اإلنسان العرب ّي المعاصر( :في حوار الحضارات  -في الفكر
ْ .2
أن يتمثّل مق ّومات الحجاج والتفسير.
ْ .3
أن يتبيّن دور بعض األدوات والصّيغ واألساليب والوظائف النحويّة في بناء معاني النصوص
الحجاجيّة والتفسيريّة وإنتاجها.
ْ .4
أن يتملّك المهارات المنهجيّة الضروريّة لبناء معاني النصوص الحجاجيّة والتفسيريّة
وإنتاجها.
 .5يتملّك القدرة على اإلجابة عن كل أنماط األسئلة التي يراعى في بنائها عادة مختلف المراقي
العرفانيّة فهما وتفكيكا وتحليال وتأليفا وتقييما.

إنجاز االختبار:
المرحلة

قراءة
النص
ّ

اإلجابة
عن
األسئلة

اإلنتاج

النصائح واإلرشادات

الزمن
المقترح
لإلنجاز

على المترشّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح:
ْ .1
أن يقرأ النص السند م ّرات عديدة قراءة متأنيّة لفهم معانيه واستيعاب
15±دق
أفكاره وتمثّل أبعاده وتحديد نمط الكتابة فيه ،حجاجا أو تفسيرا.
ْ .2
أن يحاول فهم الكلمات التي تبدو صعبة مستعينا بسياقها من النصّ حتّى
ال تبقى فكرة من أفكار الكاتب منقوصة أو مبهمة؛ ّ
ألن ذلك قد يعطّل
اإلجابة عن أسئلة االختبار أو يعيقها.
سنُ بالمترشّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح:
يح ُ
ْ .1
أن يقرأ األسئلة م ّرتين على األق ّل قبل الشروع في اإلجابة.
ْ .2
أن يبدأ باألسئلة التي تبدو له سهلة واإلجابة عنها في المتناول.
ْ .3
أن يو ّزع ما بقي من الوقت المقترح على بقيّة األسئلة حسب درجة
تعقيدها والنقاط المسندة إليها.

50±دق

سنُ بالمترشّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح:
يح ُ
45±دق

ْ .1
أن يقرأ التعليمة جيّدا قبل أن يشرع في الكتابة.
الكتاب ّي ْ .2
أن يخطّط لما سيكتب.
ْ .3
أن يلتزم بالمطلوب من حيث األفكار ونمط الكتابة وعدد األسطر.
سنُ بالمترشّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح
يح ُ
المراجعة أن يعيد قراءة إجاباته م ّرتين على األق ّل؛ وذلك:
10±دق
 .1ليتدارك ك ّل نقص.
 .2ليصلح األخطاء إن وجدت.
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 .3ليوضّح ما غمض من خطّه.
 .4ليدقّق عالمات الترقيم من نقطة وفاصلة  ...ألهميّتها في إبالغ مقصده.
على المترشّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح أن:
نصائح
عا ّمة

ْ .1
أن يكتب بخط مقروء واضح.
ْ .2
أن يتقيّد بالمطلوب بدقّة بما في ذلك عدد األسطر.
ْ .3
أن يكتب بلغة عربيّة سليمة وأن يشكل بعض الحروف والكلمات تبليغا
لمقصده.
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