
 
 

 

 
                  

  
 

 

 

 

 

 2 لامــــاملع SNA1 ادة  اللغة العـــــربيةــــــم ـورياـــــاألوىل مو شلك البكالالصهة 

صاد والتدبري ـ الفهون التطبيقية ـ  العلوم والتكهولوجيات: العلوم التجريبية ـ العلوم الرياضية ـ علوم االقت املصلك الشعب)ة(أو

 مسلكا العلوم والتكهولوجيات  الكهربائية والعلوم والتكهولوجيات  امليكانيكية

 2 مدة اإلجناز
 

  :الهص ـ 

 التواصل

احخماعي ًخؾلم الفزد مً خالله هيف ًخأكلم مؿ كىاهين  إهزاهو أوليت  الخىاصل حاحت إوطاهيت

وطاهيت إال مً خالٌ وحىد مجخمؿ، فإن الحدًث ؽً ؿ وملخظياجه، فىما ال ًمىً الحدًث ؽً إلااملجخم

املجخمؿ ال ًمىً أن ًخم دون الحدًث ؽً وشاط جىاصلي ًمىً ألافزاد والجماؽاث مً إشباؼ حاحاث ال 

 ًمىً أن حشبؿ اؽخمادا ؽلى مجهىداث الفزد وحده.

وشاطا فزدًا، بل هى ضيرورة احخماؽيت حؾخمد ضلطلت شأهه شأن ألاخالق، ليظ  لذلً، فالخىاصل

في الخحلم مً ثلافت إلى أخزي، ولىنها حؾد في الجىهز حؾبيرا ؽً ال حصز لها مً ألاوطاق التي جخخلف 

مظامين إوطاهيت واحدة. إن الخؾزف ؽلى الؾىالم ألاخالكيت لآلخز، وإدران خصىصياتها رغبت في جفطير 

ا ما شياٌ مخىىؽت منهأهذا الخبادٌ ؽلى ال مً خالٌ حاالث الخبادٌ، ويشخمل رد فؾله ال ًمىً أن ًخم إ

ول ألاشياٌ و ًيخمي إلى دوائز اللفػ، ومنها ما ًيخمي إلى جلىيت الصىرة، وفيها الحاحاث الاكخصادًت، 

ت  هذا  ...التي أفلح إلاوطان في حؾلها جىطم بلطاهه، وجىشف ؽً ميىالجه وأهىائه، بل واهخماءاجه الخؾبيًر

ما ًفطز اهخمام حلٌى مؾزفيت مخىىؽت بالخىاصل والىغز إليه باؽخباره أحد املفاجيح املزهشيت لخحدًد 

 الهىيت الطلىهيت للفزد والجماؽت ؽلى حد ضىاء.

فإن الغىاهز إلاوطاهيت في وليتها ال ًمىً أن جىحد خارج رغبت اليائً البشزي  ،وؽلى هذا ألاضاص

مباشز أو غير مباشز، فمجمىؼ ما ًيخجه إلاوطان ؽبر لغخه وأشيائه وحطده في الخىاصل مؿ غيره بشيل 

 وإًماءاجه وطلىضه ومؾماره ًىدرج طمً ضيرورة جىاصليت دائمت.

اخلها ضلطلت مً ألافزاد د إن الخىاصل حالت احخماؽيت جخحلم مً خالٌ أوطاق مخؾددة ًيسج

. وهذه الحاالث صاهز والحاحاث الاكخصادًتالؾالكاث مً طبائؿ مخخلفت: اللغت واليطب والجىار والخ

في الطلىن  ألاوطاق التي مً خاللها حشيد ول ثلافت كىاهينها الخاصت التي جخحلممجخمؾت حشيل مجمل 

 .وفي الفً وفي الؾاداث
 

 .وما بعدها ـ  بتصرف 11ـ ص  2002األولى  سعيد بنكراد ، الصىرة اإلشهارية: آليات اإلقناع والداللة. المركز الثقافي العربي ـ الدار البيضاء ـ الطبعة
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 الصفحة املوضوع 2013    ـ  يةالدورة العاد - تحاى اجلهوي املوحد للبكالوريااالم

 SNA1 2 اللغة العـــــربية مـــادة األوىل مو شلك البكالــــــــــوريا  الصهة

 املصلك أو الشعب)ة(

  ـ  ـ العلوم الرياضية ـ علوم االقتصاد والتدبري ـ الفهون التطبيقية العلوم التجريبية

  : مسلكا العلوم والتكهولوجيات  الكهربائية و امليكانيكية العلوم والتكهولوجيات

2 

 : األشــئلة

 ـ اقرأ الهص قراءة متأنية ثم أجنس األنشطة اآلتية :
 

 .نقط ( عشر )  درس الهصــــوص : أوال ـ

 

 (. نقطة واحدة ) ................................................................................. ها بمىطىؽأبزس ؽالكتهو ت الىص بداً أاكز ـ  1
 (. قطة واحدة ن) ................................................................................ها الىصت التي ًطزحطالزئيحدد اللظيت   ـ 2

 ىهيت للفزد الخىاصل أحد املفاجيح املزهشيت لخحدًد الهىيت الطل" اشزح كٌى الياجب: ـ 3

 (. نقطة واحدة ) .................................................................................................................."والجماؽت ؽلى حد ضىاء 

 حللأخزي دالت ؽلى حلل الخىاصل و  دالت ؽلىلفاظ أأربؾت خزج مً الىص اضخـ 4 

ٌ  املجخمؿ   (. نقطة واحدة )................................................................................................................. وصىفها في حدو

 (.نقطة ونصف )  ...........ت بينهاـؾالكالمبيىا وضائط الخىاصل  ً خالٌ الفلزة الثالثت مً الىصمحدد   ـ 5

 (. قطة ونصف)ن..............................................................  الىص وؽزض أفيارهالطزيلت املؾخمدة في بىاء أبزس   ـ 6

 (. قطن ثالث) ................................... فيها رأًً ا اللظيت املطزوحت في الىص مبدًااهخب فلزة جىاكش فيهـ  7

 

 نقط (. أربع )  ـــةاللغ علـوم  : ثانيا ـ  

 

 ألاولى مً الىص مثالين لليطبت وحدد امليطىب إليه والخغيير الفلزة  مًاضخخزج  ـ 1

 (.انتقطن)  ..........................................................................................................................................  الذي طزأ ؽليه

 جمييز جظمً ألاولى خين مفيدجين حملأوش ئ ـ  2
 
 حى لم ا

 
 وجظمً الثاهيت  ( جمييز وطبت)  عا

 (.انتقطن)................................................................................................................................................. ...طباق ضلب

 

 نقط (. ست )  التعبري واإلنشاء: اثالث ـ 
 

كىاهين  مؿكلم اعي ًخؾلم الفزد مً خالله هيف ًخأإهزاه احخمحاحت إوطاهيت أوليت و  الخىاصل "       

 ." املجخمؿ وملخظياجه

 طدثمز ما ورد في هذه اللىلت، مجبين فيه إوشائيا  اهخب مىطىؽا               
 
 في مهارة مىدطباجً ا

 . "الربط بين ألافكار" 

  
 

 انتهــــــى
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