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  بجهةاألكاديمية الجهىية للتربية والتكىيه
 

  فاس بىلمان
 

للبكالوريا  الموحد االمتحان  الجهوي
 2/1 امصفحـث (المترشحون األحرار)

 2012امدورت امعاديث  من شنك امةلاموريـــاامثاهي  اممشتوى 

  اممعامـل مدت اإلهجاز امعرةيثامنغث اممـادت  

  2  س2 امتقهيثوجميع امشعب امعنميث  (ت)امشعب

 امموضـــــــــــــــــــــــوع
 

 

 :   الىض 

 التربية ومجتمع المعلىمات

 على مدى نجاحنا فً مواجهة اإن انتشار تكنولوجٌا المعلومات سٌجعل مصٌر مجتمعاتنامعلق

التحدي التربوي، وما سنتخذه من خٌارات مصٌرٌة إزاء ما تطرحه هذه التكنولوجٌا من مشكالت  

تربوٌة جدٌدة ، وما تتٌحه من فرص هائلة ؼٌر مسبوقة كتطوٌر أسالٌب التعلٌم، ورفع إنتاجٌة 

سٌه وطلبته، وزٌادة فاعلٌة إدارته  فما العالقة بٌن التربٌة والمعلومات من جهة، وبٌن . مدرِّ

 ؟التربٌة والمجتمع من جهة أخرى

تمعننا فً المهام األساسٌة للتعلٌم من حٌث تقدٌم �تتضح عالقة التربٌة بالمعلومات، من خالل 

المادة وعرضها، وتقوٌم أداء الطالب وتوجٌهه، وإعداد المناهج وتطوٌرها، والقٌام بالبحوث 

فجمٌع هذه المهام التعلٌمٌة فً . األساسٌة والتطبٌقٌة، وإدارة عملٌة التعلٌم ووضع سٌاساته

. جوهرها ذات طابع معلوماتً، إلى درجة اعتبار نظام التعلٌم برمته ضمن قطاع المعلومات

تمع، فقد تعددت فٌها اآلراء التً تتراوح ما بٌن المحاِفظة لمج    أما فٌما ٌخص عالقة التربٌة با

فأصحاب النظرة المحاِفظة ٌرون أن وظٌفة التربٌة هً دمج الفردفً مجتمعه، وإعادة . والثورٌة

تمع وحاضره، وبٌن لمجتمع وترسٌخ قٌمه، لتصبح التربٌة أداة الربط بٌن ماضً المجإنتاج ا

.  حاضره ومستقبله 

    أما أصحاب النظرة الثورٌة فٌرون أن وظٌفة التربٌة هً تنشئة األفراد على درجة من الوعً 

. تمع، والتصدي لسلبٌاته من أجل حٌاة أفضل لمجوالقدرة، تؤهلهم لتؽٌٌر واقع ا

ال الثابت الذي تستقً منه لمجتمع هو المج    وسواء أخذنا بوجهة النظر هذه أو تلك، ٌظل واقع ا

تمع هً عالقة لمج فالعالقة بٌن التربٌة واةومن ثم. التربٌة ؼاٌاتها وأهدافها ومادتها وطرائقها

فهً ال تنشأ من فراغ، وال تعمل بمعزل عن . تمع  وتتؽٌــر بهلمجإن التربٌة تؽٌر ا. تأثٌر وتأثر

 .الواقع

 .(بتصرف)ا وما بعده362 ص. 1994 أبريل .184 العدد.مجلة عالم المعرفة. "العرب وعصر المعلومات " .نبيل علي
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 الموحد االمتحان  الجهويألاديميث فاس    
 (المترشحون األحرار)للبكالوريا

 2/2 امصفحث

 2012 امعاديث:امدورت امثاهي من شنك امةلاموريا: امعرةيث اممشتوىامنغث : اممادت

 امموضـــــــــــوع جميع امشعب امعنميث وامتقهيث:(ت)امشعب

�
 

  ( ن10): مكىن الىصىص: أوال

                                                                              (ن1).ضعفرضٌة حول موضوع النص، انطالقا من مالحظتك للعنوان( 1

 (ن1).ما هً مظاهر العالقة بٌن التربٌة والمعلومات(2

 ( ن1". )تمع  وتتؽٌــر بهلمجإن التربٌة تؽٌر ا: " اشرح من خالل أمثلة قول الكاتب(3

استخرج من النص أربع كلمات أو عبارات تدل على حقل التربٌة،وأربع كلمات أو عبارات  (4

               (ن2).تدل على حقل المجتمع

  ومثالٌن ألسلوب النفً، وبٌنوظٌفة هذٌن األسلوبٌن ،استخرجمن النص مثالٌن ألسلوب التوكٌد( 5

 (ن2   ).فً النص

تعبرفٌها عن رأٌك حول دور تكنولوجٌا المعلومات فً تطوٌر النظام من ستة أسطر،اكتبفقرة ( 6

 (ن3.)التعلٌمً

 

 ( ن 04 ):   علىم اللغة: ثاويا 

�(ن2)".صحراء " و " تقوٌم: " لفظًمن  كلمتٌن مشتقتٌن صػ( 1

�(ن2).اكتبعبارة تشتمل على جملة اعتراضٌة ، وأخرى تشتمل على جملة تفسٌرٌة(2

�

 ( ن06 ):التعبير واإلوشاء: ثالثا 

، تلمٌذٌنحول التكنولوجٌا الحدٌثةاختالؾ وجهات النظر بٌن اكتبمشهدا مسرحٌا موضوعه - 

 .مستثمرا مكتسباتك فً مهارة كتابة مشهد مسرحً
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