
                                                                                                     المتحانات البكالورياالموحد  الجهويالمتحان ا      

 (2017دورة العادية: يونيو ال)               

 ـ عناصر اإلجابةـ                       

 الممدرسينن خاص بالمترشحي  
 مدة اإلنجاز المعامـــل المـــادة  المسالك وأالشعب  المستوى

 ساعتان   2 اللغة العربية  العلمية والتقنية السنة األولى بكالوريا

 عناصر اإلجابة األسئلة المجاالت
سلم 

 التنقيط

درس 

النصو

 ص

 (1السؤال)

 

موضوع النص: عالقة ترابط، العنوان والفقرة األولى وبيان عالقتهما ب قراءةـ 1

  تتجلى في كون حرية الفكر هي مفتاح الحداثة

 ن 1

 

  

 (2السؤال)

 (3السؤال)

 .القضية المركزية في النص: بيان المقتضيات الفكرية لولوج الحداثةـ 2

وسالمة ، ن(0.75) مالءمته للمطلوب شرح قول الكاتب:)يراعى في تقويم المنجز:ـ 3

  ((0.25)اللغة

 ن 1

 ن 1

 (4السؤال)

 (5السؤال)

 (6السؤال)

 الحقالن الدالليان:  ـ4

إطالق طاقاته  ـتحرير عقل اإلنسان نشاط العقل ـ  :حقل حرية الفكر ـ

 ن(1)..... .............اإلبداعية....

ت عليها توجها فرض ـ مارست عليها الوصاية ـ: كبلت حرية العقل حقل تقييد الفكر ـ

 (تقبل كل عبارة مناسبة)                          (ن1)...أحاديا

 : من منظور الكاتببنمط التفكير  صلةعوائق للتحديث لها  ةاستخالص أربعـ 5 

 عدم القدرة على التغلب على –ارتكاز اإلرادة على مرجعية ثقافية غير حداثية  

ل ما هو إعاقة االجتهاد المتنور ـ إعاقة االنفتاح الواعي على كعوامل تجميد الفكر ـ 

  نسان...تقييد عقل اإل –إيجابي في الثقافات والحضارات اإلنسانية الحديثة 

 (بأسلوبه الخاص )ة(أيضا كل فكرة واردة في النص عبر عنها المترشح تقبل)

 النص، إلنجاز اآلتي: لفقرة األخيرة منقراءة ا -6

تقبل إحدى ) : ألطروحتين المدحوضتين في الفقرة األخيرةا إحدى زارإب* 

 (األطروحتين

محاولة لتي يوجد عليها الغرب المتقدم، واستنساخ الصورة ا ـ التحديث أ()األطروحة

 تقليدها....

 :ألن الحداثة ليست هي تقليد الغير في قوله وفعله وإنما  الحجة الموظفة منطقية

 . اإلتيان بما يضاهي ما عند الغير إنتاجا وإبداعا

 :أو

 .الخصوصية والحفاظ علىباالنغالق على الذات  ديث يتحققـ التح ب()األطروحة  

  :على جذوره ......ويروي التاريخ الحجة الموظفة حجة االستشهاد. 

 ن 2

 ن 1

 

 ن 1

اإلحاطة الشاملة بمضامين  :مراعاة ما يأتي في تقويم التلخيص يشترطـ 7 (7السؤال)

 ن(0.5) اللغةوسالمة  ن(،1)وإبداء الرأي الشخصي ،ن(1.5)النص

 ن 3

علوم 

 اللغة

 (1السؤال)

 (2السؤال)

  صحيح جواب( لكل ن0.25)  ، ويمنحيقبل كل جواب استوفى العناصر المطلوبة ـ1

 . ن لكل جملة(1مستوف للمطلوب ) ل استفهامقبل كي ـ2

: إذا أنشأ المترشح جملتين استفهاميتين مفيدتين بالهمزة دون القدرة على ملحوظة

 ن 2

 ن 2

C : RR 2 
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 ( لكل جملة.0.5التصديق يمنح )التمييز بين التصور و

 التعبير

واإلنشا

 ء

مهارة 

توسيع 

 فكرة

 : تقويم اإلنتاجيراعى في 

             فكرة؛توسيع مهارة االلتزام بالمطلوب وتوظيف تقنيات وإجراءات  -   

    الترقيم؛سالمة اللغة، واحترام عالمات  -  

 .سطروالتقيد بعدد األ التنظيم ووضوح الخط -  

 ن4

 ن1

 ن1
 

 


