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 4112 يوليو  يةاالستدراك: دورةــــال

 (أحرار) ثانية السنة ال  : وىــالمست
 ساعتان  :مدة اإلنجاز

 4  : لـــالمعام
 

 

 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط
 

 عناصر يستأنس بها وتقبل كل إجابة مناسبة

 (ن  01) مكون النصوص : أوال 

 :  المالحظة  -أ     
 دور المعرفة في خدمة المجتمع عن طريق العلوم التي تبني الفكر، وتشكل القدرة على   : الفرضية المناسبة   - 0       

 ن 1...............................................................................................النقد والتحليل وبناء الذات               

 :الفهـــم    -ب     

 وتنعكس آثارها على حاضره ومستقبله وتقدم تشخيصا  ، تصبح المعرفة مفيدة للمجتمع حينما تسخر لخدمته  -2       

     ن 1................................................................................................للواقع واستشرافا للمستقبل             

 -مال البشري  الرأس –ثقافة المجتمع وعلومه  –االتصال واإلعالم ) عوامل نهوض مجتمع المعرفة هي  -3       

 ن 1...............................................................................................( .المستوى التعليمي الراقي            

 :التحليــل    -ج     

 ن ,15:.........................................................................................................الحقول الداللية   - 4       

 حقل المعرفة حقل المجتمع

حياة الناس  –المجاالت الحياتية  –مال بشري رأس -

 ...ومعيشتهم

 ....النظم الرمزية  –األفكار  –المعلومات  -

 تكاملعالقة : العالقة بين الحقلين  -    

 والتبعية ، وقتل روح االبتكارتدمير الهوية والثقافة ،  :اآلثار السلبية المترتبة عن استيراد المعرفة هي  – 5       

 ن 1.....................................................................................................................والتنافس              

 ن ,15...............................................:.......................................................األدوات المنطقية  – 6       

 (...لكنها اليوم تبدو  ) :االستدراك  -(    ...إن مجتمع المعرفة): التوكيد  -            

         (.....ولهذا مطلوب ): االستنتاج  -  (... بل يجب الموازنة بين): اإلضراب  -            

 : التركيــب  -د      
 صياغة خالصة مركزة يبدي فيها المترشح رأيه الشخصي في اعتماد ما هو تقني وإهمال ما هو فكري – 7       

        ن    3.......................................................................................................................وفلسفي             

 (ن  4) مكون علوم اللغة : ثانيا 

 ن 1.............(إلى المفاهيم المشابهة ............مثل مجتمع المعرفة  -)  :قول الكاتب  الجملة االعتراضية من - 0       

 التوضيح: مقصدها  و                

 ن 1........................................................................السمة المميزة = العالمة البارزة   :المترادفان  -          

 ن 2............................................ (موصوف ( ) واصف ) ،  (مستشرف (  ) مستشرف ) استشراف               

 ( ن  6) مكون التعبير واإلنشاء  :ثالثا 
 :يراعي المصحح في تقويم إنجاز المترشح ما يلي        

 سالمة اللغة والتعبير / وضوح األفكار وانسجامها / مكنه من مهارة وضع خطة عملمدى ت -      
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