
 
 
 
                                                                                     

 2013يونيو :  دورةــــــــــــال                                                                                            
 (أحرار ) الثانية :  وى   ـــــالمست                                                                                                                                                              

 ساعتان: از ـــإلنجمدة ا                                                                                                        

 3 : ل ـــــــالمعام                                                                                                        
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 عناصر اإلجابة و سلم التنقيــط
 عناصر يستأنس بها وتقبل كل إجابة مناسبة

 (ن01) مكون النصوص: أوال 

 :المالحظة - أ    
 ن 1..................الكشف عن الوجه الخفي للعولمة وآثارها السلبية على الهوية الوطنية والثقافية للشعوب األخرى - 0    

 :الفهــــم -  ب   
 ن 2...............................غرب ومصالحه  وجه آخر للهيمنة والتبعية لثقافة ال: مفهوم العولمة في نظر الكاتب  -  2    

 ا إن منجزات الثورة المعرفية واالتصالية إن كانت حقا وملكا لجميع الشعوب  تستفيد منها ، فينبغي أال يفهم منه  -  3    

 .أنها أدوات ووسائل للتقارب والحوار مع اآلخر كما يروج لذلك دعاة العولمة     

 :التحليـــل - ج   

 ن 1،1...............................................................................................المعجم المهيمن على النص   -  4    

         

 االقتصادي المجال السياسي المجال

  -ثورة  –شعوب  –الهيمنة  –غربية  –العولمة 

 أمريكا -أوروبا  –السياسي  –العدالة 

 –مستهلكة   -االقتصادي  –المنتجات  –السلع 

 التبعية -االقتصاد العالمي  –سعر أيد عاملة 

 

 وجها خفيا للهيمنة وتكريس التبعية للغرب   رفض الكاتب للعولمة باعتبارها: موقف الكاتب من العولمة وأدواتها  -  5    

 ثقافيا واقتصاديا والدعوة إلى االستفادة من أدواتها باعتبارها نتاج التقدم العلمي للبشرية جمعاء ال فضل فيه لجنس         

 ن 1،1.........................................................................................................................على آخر        

 ن 1............ ( .....من حق ، إن إيجابيةإن  إن ما يدعوه ، إن الداعين ،)  يهيمن أسلوب التوكيد على النص مثل  -  6    

  : التركيــــب - د    
 ن   3....................................................من نتائج تحليله للنص يضمنها ما توصل إليه أن يصوغ فقرة مركزة -7    

 (ن 4) مكون الدرس اللغوي :  ثانيا 

 ن 2............................................................................................رصد الظواهر التالية في النص -  0   

 لمة مقترضةك     جملة معترضة التضاد             

 –أدوات العولمة  - الباطن ≠الظاهر 
 -المعلومات الجديدة  -

 التكنولوجيا       

 ن 2........(..........أي ) لتفسير نة بحرف اإنشاء جملتين تفسيريتين ، األولى خالية من حرف التفسير والثانية مقرو - 2   

 (ن 16) مكون التعبير واإلنشاء :  ثالثا   

 :ي تقويم إنتاج المترشح يراعى ف   

 مدى إلمامه بتقنيات التفاوض -    

 تماسك األفكار وانسجامها -    

 التعبيراللغة وسالمة  -    

 
  

 

 

 جميع الشعب العلمية :  الشعبة أو المسلك    

 والتقنية   
 

 نيل شهادة البكالوريا  امتحانات

 االمتحان الجهوي الموحد

 ـةاللغــة العربيـ: المادة 
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