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 ـ الموضوع  ـ
 

  خاص بالمترشحين األحرار  

مدة اإلنجاز  المعامـــلالمـــادة الشعـب أو المسالـك المستـوى 
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   العرب ومجتمع المعرفة        :                                      النص 

 

، ٓوٞٓبث ػذ٣ذة ػ٠ِ  ٓذٟ ٗطبم ببُؾ االحغبع، ٣ٌبد ٣ـط٢ ج٤ٔغ جٞاٗب " ٓجخٔغ أُؼشكت" ٣جب إٔ حخٞكش ك٢      

أُ٘ظٞٓت أُجخٔؼ٤ت اُخ٢ حشَٔ أٓٞس اُغ٤بعت ٝاالهخصبد ٝاُخؼ٤ِْ ٝٓ٘ظٞٓت اُو٤ْ ٝأُؼخوذاث ٝاُؼِْ ٝاُخٌُ٘ٞٞج٤ب ٝاإلػالّ، 

ٝال ٣خغغ أُجبٍ ٛ٘ب ُخ٘بُٜٝب ج٤ٔؼب، ُزا كوذ اٗخوج اُذساعت   ـ الػخببساث            . ًٝزُي اُؼالهبث اُخ٢ حشبظ أُ٘ظٞٓت بخبسجٜب

. ػ٤ِٔت ـ ٓب  سأحٚ أًثش اُجٞاٗب ٓـضٟ ببُ٘غبت ُِٞضغ اُؼشب٢ اُشاٖٛ ، ٢ٛٝ إطالم دش٣ت اُخؼب٤ش

 

إٕ دش٣ت اُخؼب٤ش ٤ُغج ٓجشد شإٔ ع٤بع٢، د٤ث ُٜب أبؼبد اهخصبد٣ت : "االهخصبد١ اُٜ٘ذ١" أٓبسح٤بصٖ"      ٝكوب ُوٍٞ 

ٓجخٔغ " ٝٗذٖ ٛ٘ب ٗض٤ق اعخ٘بدا  إ٠ُ رُي، اعخذبُت ب٘بء " . ٝاجخٔبػ٤ت ٝثوبك٤ت ، ٢ٛٝ ـ ٖٓ ثْ ـ ٝث٤وت اُصِت ببُخ٤ٔ٘ت

ك٢ ب٤ئت حؤغ اُشأ١ ٝحخشط األُغ٘ت، كوذ ٝكشث اإلٗخش٤ٗج ٓ٘ببش ػذ٣ذة ُِخؼب٤ش، حخ٤خ ُِلئبث أُغخضؼلت " أُؼشكت 

ٝأُٜٔشت إٔ حغٔغ صٞحٜب،  ٌُٖ ٣ٌٖٔ اعخخذاّ ٛزٙ اإلٗخش٤ٗج أ٣ضب أداة ُلشض اُشهببت اإلٌُخش٤ٗٝت ػ٠ِ دش٣ت اُخؼب٤ش 

. بصٞسة حلٞم ًَ اُٞعبئَ اُخو٤ِذ٣ت 

  

     ٝػ٠ِ اُشؿْ ٖٓ ًٜٞٗب دوب ٖٓ دوٞم اإلٗغبٕ حٌلِٚ ًَ اُذعبح٤ش اُؼشب٤ت، ظِج دش٣ت اُخؼب٤ش ٓو٤ذة ك٢ ٓؼظْ 

. أُجخٔؼبث اُؼشب٤ت ، ؿ٤ش أٜٗب شٜذث ك٢ ا٥ٝٗت األخ٤شة حذغ٘ب ال بأط بٚ  ٝبذسجت ٓخلبٝحت ٓب ب٤ٖ ٓجخٔغ ػشب٢ ٝآخش 

ٝهذ أعٜٔج ك٢ رُي حٌُ٘ٞٞج٤ب أُؼِٞٓبث ٝاالحصبالث بصٞسة ٓببششة ػٖ طش٣ن اإلػالّ اُلضبئ٢ ؿ٤ش اُشع٢ٔ، ٝحٞك٤ش 

. اإلٗخش٤ٗج  ه٘ٞاث ٓٞاص٣ت ُإلكصبح ػٖ اُشأ١ خصٞصب ٖٓ هبَ ٓؤعغبث أُجخٔغ أُذ٢ٗ

ٛزا ػٖ دش٣ت اُخؼب٤ش ك٢ ػوش داسٗب، أٓب صِخٜب بخبسج٘ب كٜ٘بى ٓب ٣ؤًذ أ٤ٔٛخٜب ك٢ شإٔ اُذكبع ػٖ اُثوبكت اُؼشب٤ت 

٣ٝخطِب رُي اعخشاح٤ج٤ت . ضذٗب " دش٣ت اُخؼب٤ش" ٝاُذضبسة اإلعال٤ٓت ٖٓ د٤ث ضشٝسة ٓٞاجٜخٜب إلعبءة اعخخذاّ دن 

... ٓخٌبِٓت حخخز ٖٓ أُؼشكت ٓذخال أعبع٤ب ُٜب حغؼ٠ ٖٓ خالُٚ إ٠ُ حذو٤ن أٛذاكٜب 

 

٣ٝوصذ .      ُوذ أبشص ٓجخٔغ أُؼشكت أ٤ٔٛت ضٔبٕ دش٣ت اُخؼب٤ش ػ٠ِ أُغخٟٞ اُلشد١ ًٝزُي ػ٠ِ أُغخٟٞ اُجٔبػ٢ 

أ١ دن أُجخٔغ ك٢ إٔ ٣صٕٞ ثوبكخٚ ، ٣ٝصٞؽ اُ٘ٔٞرج أُالئْ ُِخ٤ٔ٘ت أُغخذآت اُز١ " اُذش٣ت اُثوبك٤ت " بزُي ضٔبٕ 

٣خٞاءّ ٓغ ٛزٙ اُثوبكت ، بٔؼ٠٘ آخش ضشٝسة اُخصذ١ ُزُي اُخ٤بس اُجبسف ُِخج٤٘ظ اُثوبك٢ ، اُز١ ٣غؼ٠ بال ٛٞادة ، ُلشض 

ٗٔظ ثوبك٢ ػبّ ٝأخالم ػب٤ُٔت حذج دػٟٞ إٔ ٛزا اُخٞدذ اُثوبك٢ ٣ؼذ ٖٓ اُششٝط األعبع٤ت ك٢ إطبس اُؼُٞٔت اُذب٤ُت 

. ُالسحوبء ببُٔجخٔغ اإلٗغب٢ٗ إ٠ُ ٓجخٔغ أُؼِٞٓبث ٝاهخصبد أُؼشكت ك٢ إطبس ٓب حلشضٚ اُؼُٞٔت 

 

    

ـ عِغِت ػبُْ أُؼشكت ، 1ج" اُؼوَ اُؼشب٢ ٝٓجخٔغ أُؼشكت " ٗب٤َ ػ٢ِ، / د : المرجع                 

                                                                                                                (بخصشف ) ٝٓب بؼذٛب    193: ـ  ص2009 ، ٗٞٗبش369                                            ػذد
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 المملكة المغربية
 وزارة التربية الىطنية 

 

 األكاديمية الجهىية للتربية والتكىين

تافياللت- جهة مكناس  
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 .                                اقرإ النص بتمعن ، ثم أجب عن األسئلة اآلتية 
 األسئلـــــــــــــــة - 2    
 

       (10)مكون النصوص - أوال       

 ــ اختر مؤشرٌن دالٌن ، وصغ من خاللهما فرضٌة لقراءة النص تحدد فٌها نوعٌته، وكذا المجزوءة 1 

  ن1 ،5............................................................................         والمحور اللذٌن ٌندرج فً إطارهما

  ن1 ،5......................................................... ــ حدد القضٌة المحورٌة التً ٌطرحها الكاتب فً النص2 

. الحقل السٌاسً ، الحقل الثقافً والحقل التكنولوجً : تتداخل  فً النص حقول داللٌة متعددة منها  ( ــ أ3

.        ــ مثل لكل حقل بثالثة ألفاظ ، ثم فسر ،انطالقا من النص ، سبب هذا التداخل والتعدد 

. تقوم اإلنترنٌت فً كل المجتمعات بدورٌن متناقضٌن   (     ب

.          ــ  وضحهما ، ثم بٌن أٌهما أقوى تأثٌرا مع التعلٌل المناسب 

  ن4 ........................................أبرز اثنتٌن منها ثم اكشف عن وظٌفتهما. للنص خصائص لغوٌة عدٌدة (     ج

 :  ــ ركب فقرة منسجمة تضمنها أهم معطٌات تحلٌلك ، وتناقش فٌها الرأي الوارد فً الفقرة الثانٌة4 

  ن3....................................مع إبداء رأٌك الخاص  " وثيقة الصلة بالتنمية ...التعبير ليست  إن حرية"      

 (ن4) اللغة  علوممكون – ثانيا      
 

.   ــ فً الفقرة األولى جملة اعتراضٌة ، بٌن وظٌفتها 1       
.   ــ استخرج من الفقرتٌن الثانٌة و الثالثة لفظٌن مقترضٌن ، ثم بٌن نوعهما 2       
" . الجارف"، " التصدي " ،" التوحد "، " ٌصون: " ــ وردت فً الفقرة األخٌرة األلفاظ اآلتٌة 3       

. مراعٌا سٌاقها فً النص" الجارف" ، " التصدي  : " بمرادف و–"  . التوحد" ، " ٌصون  : "  بضد           ــ  اٌت
.   ــ اجرد من النص مثالٌن ٌتضمنان وسٌلتٌن لغوٌتٌن ساهمتا فً اتساقه، ثم بٌن نوعهما 4       

 (ن6)  و اإلنشاءالتعبير مكون : ثالثا    

انترنٌت، )    تصور أنك تشغل منصبا ثقافٌا وإعالمٌا هاما ، وقد ُكلفت بوضع خطة تستثمر فٌها كل الوسائل المتاحة  
، وذلك للدفاع عن الثقافة العربٌة والحضارة اإلسالمٌة المهاَجمة فً الغرب (...صحف ، ندوات ، محاضرات ، مناظرات 

. باسم حرٌة التعبٌر التً اُسًء فهمها من طرف البعض 

 "وضع خطة عمل "  ـ  اكتب موضوعا إنشائٌا متماسكا تضمنه خطة عملك التً هٌأتها، مسترشدا بما تعرفته  فً مهارة 
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