
 
 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 بجهة فاس بولمان

الموحد  االمتحان الجهوي
 الصفحـة    للبكالوريا   

  2/1                      
:المستوى   2112/2112: الدورة االستدراكية األول من سلك البكالوريـــا 

:المـادة     المعامـل مدة اإلنجاز اللغة العربية 

س 2 جميع الشعب العلمية والتقنية :الشعبة  2  

  الموضــــــــوع

 :النص

 الحداثـة والتقـليـد

البنية عندما تالمس بيئة  وهذه. إنها بنية فكرية ُكلِّية. الحداثة تحول جذري على كافة المستويات    

اجتماعية وثقافية تقليدية فإنها تصدمها وتكتسحها بالتدرج، مماِرسة عليها ضربا من التفكيك ورفع 

 .القدسية

فهي تنتقل في الفضاءات الثقافية التقليدية إما . تستخدم الحداثة أساليب فّعالة في االنتشار واالكتساح   

الموضة واإلعالم، أو عبر االنتقال المباشر مـن خالل التوسع باإلغراء واإلغواء عبر النماذج و

االقتصادي أو االحتالل االستعماري أو الغـزو اإلعالمي بمختلـف أشكاله، إلى غير ذلك من القنوات 

 ...والوسائل

وعندما تصطدم الحداثة بمنظومة تقليدية فإنها ُتَولِّد تمزقات، وتخلق تشوهات ذهنية ومعرفية    

فللتقليد صالبته وأساليبه في المقاومة . ة كبيرة، وذلك بسبب اختالف المنظومتين وصالبتهماوسلوكي

والصمود أمام االنتشار الكاسح للحداثة، وله طرائقه في التكيف معها ومحاولة احتوائها، كما أن 

في ترويض  للحداثة قدراتها الخاصة على اكتساح المنظومات التقليدية وتفكيكها، ولها أيضا أساليبها

فالصراع بين المنظومتين صراع معقد . التقليد ومحاولة احتوائه، أو استدماجه، أو إفراغه من محتواه

 .وشرس بل قاتل 

وكثيرا ما يتلبس التقليد لبوس الحداثة ليتمكن من التكيف واالستمرار، بينما تتلبس الحداثة بالتقليد    

نشهده في التالقح : ا التزاوج نشهده في كافة المستوياتوهذ. أحيانا لتتمكن من أن تنفذ وتفرض نفسها

 ...بين منظومتي القيم، وفي المستوى اإلدراكي، والسلوك الفردي، واالقتصاد، والسياسة 

هذه الحالة البْينية هي حالة طويلة األمد، إذ إنها ال تحسم بتحويل إرادي للمؤسسات أو للمنظومات     

وانتقال منظومة ثقافية تقليدية إلى الحداثة هو في  .افية بعيدة المدىالقانونية، بل عبر تحوالت ثق

 .الغالب انتقال عسير

 (بتصرف) 22، 20ص  -2002-2ط -دار توبقال للنشر –" الحداثة وما بعد الحداثة" –محمد سبيال 

 

                                                                                                                                          :شرح مساعد
                                      .                                                           يلبس لباسها أي يظهر في صورتها: يتلبس التقليد لبوس الحداثة 

 .تختلط به: تتلبس الحداثة بالتقليد 
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 الموضوع السنة األولى من سلك البكالوريا: اللغـة العربيـة                  المستـوى : المادة 

  2102/ 2102االستدراكية : جميع الشعب العلمية والتقنية             الــــدورة  :الشعبة 

 

 (ن20)مكون النصوص  : أوال

 (ن1.  )ضع فرضية حول موضوع  النص، انطالقا من مالحظة داللة العنوان -2

 (ن1.  )أبرز نتائج اصطدام الحداثة بالتقليد -2

 (ن1" )وانتقال منظومة ثقافية تقليدية إلى الحداثة هو في الغالب انتقال عسير: "الكاتب اشرح قول -3

 (ن1:  )امأل  الجدول اآلتي بالمناسب بعد نقله إلى ورقة تحريرك -أ  -4

 أربع كلمات أو عبارات تدل على صمود التقليد أربع كلمات أو عبارات تدل على أساليب الحداثة في االنتشار

  

 (ن5.0. )حدد العالقة بين الحقلين -ب   

 (ن1.0. )استخلص من النص ثالثة  مظاهر للحجاج  -5

 (ن1.0.  )أبرز في فقرة قصيرة بعض الخصائص التي تميز لغة النص وأسلوبه  -6

اكتب فقرة ال تِقلُّ عن خمسة أسطر تعبر فيها عن رأيك حول صراع الحداثة والتقليد في المجتمع   -2

 (ن5.0.  )المغربي

 

 (ن4)علوم اللغة  : ثانيا

، وأربعة مصادر ألفعال رباعية مع تحديد "االفتعال" استخرج من النص أربعة مصادر على وزن   -2

 ( ن5.  )الوزن

أخرى تشتمل على أمر خرج إلى اكتب جملة من إنشائك تشتمل على استفهام خرج إلى معنى التمني، و  -2

 (ن5.  )معنى التحقيـر

 

 (ن6)التعبير واإلنشاء  : ثالثا

 .أحدهما تقليدي واآلخر حداثي: تعرف شخصين

 .قارن بينهما في موضوع إنشائي متكامل مستثمرا مكتسباتك من مهارة المقارنة واالستنتاج

 

 

 

 

 



 
 

 ا

 

 
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 

 

 


