
                                                                                                     المتحانات البكالوريااملوحد  اجلهويالمتحان ا      

 (8102دورة العادية: يونيو ال)               

 ـ عناصر اإلجابةـ                       

 املمدرسني خاص باملرتشحني  

 مدة اإلجناز املعامـــل املـــادة  املسالك وأالشعب  املستوى

 ساعتان   8 اللغة العربية  العلمية والتقنيةالسنة األوىل بكالوريا

 سلم التنقيط عناصر اإلجابة األسئلة المجاالت

درس 

 النصوص

 (0السؤال)

، وضيح وتفسريمبوضوع النص: عالقة توبيان عالقتهما خرية، العنوان والفقرة األ قراءةـ 1

 )القلب( قبل العقل. اإلشهار يتوجه إىل العاطفةتتجلى يف كون 

 ن 0

 

 (8السؤال)

 (3السؤال)

 الرسالة اإلشهارية بني سلطة العاطفة وسلطة العقل. تأرجح: ملركزيةالقضية اـ 2

وسالمة ، ن(57.0) مالءمته للمطلوب )يراعى يف تقويم املنجز: شرح قول الكاتب:ـ 3

  ((5720)اللغة

 ن 0

 ن 0

 (4السؤال)

 (5السؤال)

 (6السؤال)

  احلقالن الدالليان: ـ4

 (ن57.0)...  اشتهاء متلكه  - بعث اإلحساس باحلاجة - الرغبة -القلب : العاطفةحقل  ـ

                                                                   (ن57.0)                                      ...االختبار التقين   -التجربة  -املوضوعية : العقلحقل  ـ

 عبارة مناسبة( لفظة أو )تقبل كل

يف جناحها لة اإلشهارية تركز االعالقة بني احلقلني عالقة تقابل، تتجلى يف كون الرسـ 

 ن(570) الكها.فة قبل العقل حلفز املستهلك على اقتناء السلعة وامتعلى خماطبة العاط

 : من القضية املطروحة، واستخراج ما يؤكد ذلك من النص الكاتب موقفاستخالص ـ 0 

لبعث الرغبة  موقف الكاتب: جناح الرسالة اإلشهارية رهني مبخاطبتها للعاطفة أو القلب

 يف اقتناء السلعة.

إن اإلنسان يرتاح  ويستمتع   -اجلانب العاطفي هو األهم يف اإلشهار  الدليل من النص: هذا 

 (من النص مناسب مؤشر  قبل كلي) أكثر برتك أبواب قلبه مفتوحة...

 :ام. استخراج مثال مناسب من النص لكل من التعريف والتعليل، وبيان وظيفته6

 ن(5.20)مثال التعريف: اإلشهار فن لفظي وأيقوني* 

ألن األحوال الذهنية والعاطفية للمتلقي  –يل: ألنه هو الذي حيرك اإلرادة... مثال التعل* 

 ن(5.20) هي اليت تؤهل...

 ن(5.05) الكاتب.وظيفتهما حجاجية تتجلى يف عرض القضية والدفاع عن وجهة نظر * 

 ن 8

 ن 0

 ن 0

 ،ن(170امني النص)اإلحاطة الشاملة مبض :مراعاة ما يأتي يف تقويم التلخيص يشرتطـ . (7السؤال)

 ن(570) اللغةوسالمة  ن(،1)وإبداء الرأي الشخصي

 ن 3

علوم 

 اللغة

 (0السؤال)

 (8السؤال)

  صحيح جواب( لكل ن5.0)  ومينح، يقبل كل جواب استوفى العناصر املطلوبةـ 1

 . ن لكل مجلة(1ملطلوب )با مجلة مفيدة تقّيدتل قبل كتـ 2

 ن 8

 ن 8

 التعبري

 واإلنشاء

مهارة 

سيع تو

 فكرة

 : تقويم اإلنتاجيراعى يف 

   ) التوسيع اللغوي، التعريف  فكرةتوسيع مهارة تقنيات وإجراءات  أغلب توظيف -   

           ، مع استعمال الروابط املناسبة؛والشرح، املقارنة، الشواهد واألمثلة...(     

  توظيف املعارف واملفاهيم ذات الصلة باملوضوع؛ -   

 .الرتقيماللغة، واحرتام عالمات  سالمة  -  

 ن3

 ن0

 ن8
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