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  :درس النصوص: المجال الرئيسي األول 
  :تحديد نوعية النص .1   

  . نصا فكريا يتبين أنه ،» الحداثة الرثة «انطالقا من مالحظة مصدر النص
  : الثورات التي خلقت الحداثة . 2
  . باإلنسانالمتعلقة الثورة األخالقية  -
   . في االنتقال من اليقينيات إلى الشكلتي تمثلتالثورة المعرفية ا -
  .انتشار العمل المأجور في  التي تمثلت الثورة الرأسمالية -
  . مواطنااعتباره في االهتمام بالفرد بالتي تمثلتالثورة السياسة  -
   ، فقد إلى المعرفة التي تقوم على الشكة من المعرفة اليقينيلاالنتقا آان ال بد من  لبلوغ التكنولوجية الحديثة؛.3

 بلغوا  حيث جديدة للنهضة العلمية، طرقالبحث عن وعلى الخصوص فيما يتعلق بالعلماء إلى تطوير أبحاثهم  دفع الشك
  . والتكنولوجيةعلميةدرجات عليا في المجاالت ال

  
 : الحقول-أ.4

     
  ل السياسي الحق  الحقل االقتصادي  الحقل المعرفي   الحقل األخالقي
  الطفرةاألخالقية
   ة  النزعة اإلنساني

  .اإلنسان
  
  

  الرأسمالية
   أنماط
  اإلنتاج
  العمل

  اإلنتاج االقتصادي
  المأجور

  .االستهالك
  السلعة

  الثورة السياسة
  األمة

  المواطن
  اسيةالحياة السي
  فردا حرا

  جبات وا
  قحقو

عالقة ، لدلك فالعالقة بينهما هي  ثورات آانت وراء ظهور الحداثة  الحقولهذه  تمثل: طبيعة العالقة بين الحقول أعاله -ب
    .ترابط

 
سي النظام السيا ، حيث  آان أي تصور النظام السياسي واالجتماعي مع الثورة السياسيةل العالم المتقدم  نظرة تحول.5 

أصبحت السياسة مجال ف. الظروف  وع األوضا بتغيرتغيري تعتبره نظرةالظروف إلى  بتغيرال يتغير  يعتبر ثابثاواالجتماعي
  . البرامج والسياساتآذلك في  تناوب بين األحزاب وأصبح هناكديمقراطية ومؤسس على سلوآات تداول ونقاش وحوار 

  الروابط . 6
  يز عليهإن ما ينبغي الترآ: د التو آي-
  . ألنه آان بداية فتح طريق جديد : التعليل-
  أي تحويل الفرد من رعية إلى مواطن  :التفسير-
  .بل تغييرا  في منحى االستثمار ومكانه أيضا  :اإلضراب –

  . جمل النص و فقرات وتناسقضمان تالحم: وظيفة الروابط
  :تلخيص  .7
 الثورة األخالقية المتمثلة فيالثورات  آانت نتيجة ة في تاريخ اإلنسانيةظهور مرحلة الحداثعلى أن  يرآز الكاتب في نصه -

  .والرأسمالية والمعرفية والسياسية
 «، والحقل االقتصادي »النزعة اإلنسانية، اإلنسان« الحقل األخالقي  : حقول أساسيةب توسل الكاتب في تقديم الثورات  -

، ، والحقل السياسي »الثورة االبستمولوجية،المعرفة،العلم الحديث«لمعرفي والحقل ا »الرأسمالية،العمل المأجور،اإلنتاج 
  .»الدولة، األمة، المواطن حقوق،واجبات«
  . عصر الحداثة ه الحقول نتج عنهاناظمة لهذ وجود عالقة ترابط -
بل تغييرا في منحى ....«،ورابط اإلضراب في » إن ما ينبغي الترآيز عليه«على رابط التأآيد في في نصه  الكاتب  اعتماد-

أي تحويل ......« ،ورابط التفسير في »ألنه آان بداية فتح طريق جديد......«، ورابط التعليل في»االستثمار ومكانه أيضا
  . وفقراته النصفي تالحم جمل آلها  ساهمت »الفرد من رعية إلي مواطن 

  
  علوم اللغة : المجال الرئيسي الثاني 

  

الثورة االبستمولوجية  
المعرفة  

 العلم الحديث  
المعارف اإلجرائية  

الشك  
معرفة تجريبيه.  
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  :ول  عن السؤال األاإلجابة
  
  -أ

  التميز الملفوظ
  

  الحال الجملة
  

 طباق إيجاب
  

 إطناب اعتراض
  

من تباين   بالرغم  رعية /مواطن     وهو مدرك تمام اإلدراك لحقوقه وواجباته   خمسين سنة
  المسارات 

  
  : إلى ل الجملة الخبرية يحوت .ب
  :جملة إنشائية تفيد األمر بصيغة المضارع المقرون بالم األمر* 
  .عل الحداثة اإلنسان موضع استثمار معنويج لت-

  : تفيد اإلستفهام بغرض طلب التصديق جملة إنشائية* 
  هل جعلت الحداثة اإلنسان موضع استثمار معنوي؟ -
  : السؤال الثاني عن  اإلجابة.2
  
  إمأل الجدول - أ-
  التغير الطارئ   المنسوب    المنسوب إليه-

   ياء النسبة المشددة وإضافةطة وآسر ما قبلهاحذف التاء المربو  حداثي   الحداثة

  
 :صورتها اللفظية  تحويل األعداد من صورتها الرقمية إلى  .ب 
 من اجل بناء اقتصاد حداثي،أعلنت الدولة عزمها إنشاء خمسة مشاريع آبرى بخمس مدن ساحلية، وستستغرق األشغال -

 .ن مليار سنتيم  تسعة وتسعوعشرة سنة وستكلف غالفا ماليا قدرهاثنتي 
 
  التعبير واإلنشاء : المجال الرئيسي الثالث  

 

 

* المبتكرات الجديدة للحداثة تجلب منافع شتى للبشرية إذ مكنت اإلنسان من التحكم في الوقت،ومن تحسين أنماط العيش 
وتتمثل فيما يلي :   

- اآللة الحاسبة : تمكن من إنجاز عمليات معقدة في ظرف وجيز.  
-  الحاسوب  : يقوم بعملية التخزين والكتابة والطباعة .  

- اإلنترنيت  : اختزلت العالم إلي قرية صغيرة، بحيث أصبح بإمكان مختلف سكان المعمور التواصل فيما بينهم ليل نهار. - 
- آالت التصوير الرقمية .  

- آالت التسجيل .  
- الهاتف النقال وإلى غير دلك من المبتكرات الجديدة للحداثة .  

* بالمقابل تنطوي هده المبتكرات الجديدة للحداثة على أضرار وشرور إدا تسربت إلى أيادي غير مسؤولة أدبيا ، هده 
األضرار تتمثل خصوصا في : استحالة التحكم في هذا التطور السريع  و طرق استعماله - تدخل آالت التصوير خاصة تلك 
المدمجة في المحمول في الحياة الشخصية للناس - المس بحقوق التأليف من خالل عملية القرصنة خصوصا عبر االنترنيت 
- لجوء بعض األشخاص عديمي المسؤولينة إلى إعطاب حواسيب اآلخرين عبر الرسائل اإللكترونية التي تحمل في طياتها 

فيروسات مخربة.  


