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 سلك البكالورٌا  :  السنة الثانٌة                امتحانات البكالورٌا   وزارة التربٌة الوطنٌة                                

  س2: االمتحان الجهوي الموحد          مدة اإلنجاز          األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
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 1 / 1                  –دليل اإلجابة  –  2012                    الدورة االستدراكية 
                                                                         ٌعتبر هذا الدلٌل إطارا عاما للتوجٌه واالستئناس

 النقط دلٌل عناصر اإلجابة األسئلة 

 ( ن 10 )مكون النصوص: المجال الرئٌس األول

جمٌع فقرات النص تبتدئ بالصورة السٌنمائٌة مما ٌدل على تبئٌرها والنص  1
 بذلك ٌكون موضوعه هو الحدٌث عن الصورة السٌنمائٌة 

  ن1

 ن 1 تحدٌد أفكار النص  2

 ن 1 ة صالحٌة تقدٌر اإلجابة / شرح القولة المطلوبة لألستاذ  3

الحركة عنصر مكون من - صورة متحركة:الحقل الدال على الصورة السٌنمائٌة 4
تختزن أشٌاء - إبداع ٌسلك سبٌل التخٌل– تعبٌر فكري –مكونات الصورة 

 ...لٌست مباشرة - ثم دالالت
- الوجود الموضوعً- شعور بالواقع - الحٌاة الواقعٌة: الحقل الدال على الواقع

 – واقعا اعتباطٌا – عناصر الواقع – ألن الواقع الذي ٌظهر –إنتاج الواقع 
 - ..... واقع منظم – واقع جدٌد –الواقع العٌنً 

 أو ما فً معنى ذلك / تأثٌر وتأثر: العالقة بٌن الحقلٌن

1.5 
 ن

ٌسلك : ما ٌدل على ذلك فً النص: الصورة ال تنقل الواقع بل تعٌد ترتٌبه  5
 ٌصعب علٌها أن تعٌد إنتاج الواقع –سبٌل التخٌل والحكً لترجمة أفكار 

ٌذكر )-  ... الواقع فً الصورة نتاج إدراك ذاتً للعالم –بشكل موضوعً 
  (المترشح ما ٌبٌن أنه فهم المقصود

 ن 1.5

وهً بذلك تتخذ : ٌمثل المترشح لنماذج من األسلوب التفسٌري من مثل  6
 .../ الصورة السٌنمائٌة هً صورة لشئ ما .../ معنى 

 ...إخبارٌة / تعلٌمٌة / وظٌفة توضٌحٌة : وظٌفة األسلوب 

  ن1

  ن3 كتابة فقرة شخصٌة مع إبداء وجهة النظر فً المطلوب 7

 ( ن 4 )مكون علوم اللغة : المجال الرئٌس الثانً 

  ن2 استخراج جملتٌن تفسٌرٌتٌن  1

  ن2 تركٌب جملتٌن  مفٌدتٌن حسب المطلوب 2

 ( ن 6 )مكون التعبٌر واإلنشاء: المجال الرئٌس الثالث
 ن 3 إعداد بطاقة حول شرٌط سٌنمائً  

 ن 2 احترام بناء البطاقة ووضوح مقاصدها   

 ن 1 خلو الموضوع  من األخطاء 
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