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األكاديمية الجهوية للتربية   

 والتكوين

 بجهة فاس بولمان

1/1 2: المعامل االمتحان الجهوي الموحد للبكالوريا   

 س 2: مدة اإلنجاز السنة األولى من سلك البكالوريا: المستوى

 االستدراكية: الدورة اللغة العربية: المـــــادة

 2102/2102: السنة الدراسية جميع الشعب العلمية والتقنية: الشعبــــة

 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط                 

: يستأنس في تقويم إجابات المترشحين بالعناصر اآلتية  

 (ن11)مكون النصوص  : أوال

 ن0............. ،انطالقا من مالحظة داللة العنوان    ( العالقة بين الحداثة والتقليد)يضع المترشح فرضية حول موضوع النص  -1

 ن0.................  توليد تمزقات، خلق تشوهات ذهنية ومعرفية وسلوكية  : يبرز نتائج اصطدام الحداثة بالتقليد، والمتمثلة في  -2

يشرح قول الكاتب انطالقا من اإلشارة إلى المقاومة الشرسة التي تبديها البنيات التقليدية في المجتمع إزاء مظاهر الحداثة في  -3

 ن 0....  ................................................................................  إعطاء أمثلة من الواقع  مختلف المجاالت مع

التوسع االقتصادي          –اإلغراء  –اإلغواء : من الكلمات أو العبارات التي تدل على أساليب الحداثة في االنتشار هناك :-أ  -4

ن                                                                                                                  1.0.  ................................................................................... الغزو اإلعالمي  –االحتالل االستعماري  –

ن                                                                                                1.0........  احتوائها  –التكيف  –الصمود  –المقاومة  –صالبته : ى صمود التقليد هناكمن الكلمات أو العبارات التي تدل عل

 ن1.0............................................ .  .................................العالقة بين الحقلين هي عالقة صراع وتضاد -ب

                               ن                                                                          0.0:   ....................................................................................................... مظاهر الحجاج في النص -5

.....                                                                                    إنها بنية فكرية  –الحداثة تحول جذري : أسلوب التعريف

راع الدائر بينهما                       المقارنة بين األساليب المستعملة من طرف كل من  الحداثة والتقليد في الص: أسلوب المقارنة

...                                                                    الصراع بين المنظومتين صراع معقد وشرس بل قاتل -: أسلوب الوصف

 ...فهي تنتقل في الفضاءات الثقافية التقليدية: ...أسلوب الشرح والتوضيح

 يبرز المترشح في فقرة قصيرة بعض الخصائص التي تميز لغة النص و أسلوبه من قبيل وضوح المعجم وسيادة التقريرية                        -6

 ن0.0...  ............................... إلى جانب إسناد بعض أفعال البشر إلى الحداثة والتقليد وسيادة األسلوب أو الجمل الخبرية

 ن2.0. ......  ب فقرة ال تِقلُّ عن خمسة أسطر يعبر فيها عن رأي منسجم حول صراع الحداثة والتقليد في المجتمع المغربييكت  -7

 (ن4)علوم اللغة   : ثانيا

                                      ن   0........   االنتشار، االكتساح، االنتقال، االحتالل، اختالف، احتواء  : في النص هي" االفتعال" المصادر التي على وزن *  -1

اإلفعال         : اإلعالم –اإلفعال : اإلغواء –اإلفعال : اإلغراء –التفعيل : التفكيك: مصادر األفعال الرباعية الواردة في النص هي* 

 ن0.............................   الفعال : الصراع –إفعال : إفراغ –التفعيل : الترويض –المفاعلة : المقاومة -التفعيل : التقليد –

ن    0................................................... ينشئ المترشح جملة تشتمل على استفهام خرج إلى معنى التمني    -2

 ن 0........................   . ......................................................أخرى تشتمل على أمر خرج إلى معنى التحقيـرو

 (ن6)التعبير واإلنشاء  : ثالثا

 :يتم التقويم بمراعاة  المعايير اآلتية 

 ن2.      ......................................................................    توظيف تقنيات مهارة المقارنة وإجراءاتها 

  ن0.0.    ............................................................   خاتمة -  رض -مقدمة   -: اعتماد تصميم منهجي 

 ن0.0...    .....................................................   تماسك الموضوع    -سالمة اللغة  -: االعتناء بالمنتوج 

 

 


