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   مقاييس اإلصالح: دورة المراقبةالعربية،  الشعب العلمية واالقتصادية    : المادة     2014امتحان البكالوريا 

 

:  يفهم نّص االمتحان في ضوء
 ...الحجاج والتفسير: نمط الكتابة -
 ...مضمون النص وأفكار الكاتب -
 ...القضّية الخالفّية المطروقة، أو القضّية الؽامضة الملتبسة التي تتطلّب تقسيرا وتوضيحا -
 ... ّن، ليس، لن، قد، لعّع، ؼيرأّن،  لل أنّ : دور األدوات اللؽوية في بنية الخطاب -
االستثناء، : وظيفة بعض التراكيب والصبػ واألساليب في بناء الخطاب الحجاجّي أو التفسيري -

 ...اإلجماع والتفصيع/ االستفهام، المبالؽة، اإلخبار، التشبيه، المجاز/ الشرط، التوكيد
المفا يع، النعت،البدع، الحاع، : دور الوظائؾ النحوّية في الكتابة الحجاجّية أو التفسيرّية -

... التمييز
 

مقياس  سناد . منهج التعامع مع األسئلة+ اإلصالح 
 األ داد

: اإلجابة عن األسئلة

 :شرح ما ُسّطر شرحا سياقّيا .1
 ...اضطراب، عدم استقرار:  دخلهم المعيشيّ تذبذب
 ...اختالف، تباعد، عدم المساواة: فرص العمع تباين

 ...متابعة، مجاراة، مواكبة:  التطورات والتحّوالتمسايرةلـ

: يتطلّب الشرح السياقي: مالحظة
 .تحديد العبارة المزمع تفسيرها -
 .في النصّ  رصد العالقات بين العبارة وبعض الكلمات الواردة -
 .االرتباط بالمعنل والهيئة الصرفية واإل رابّية للعنصر المطلوب تفسيره -
 .االكتفاء بعبارة واحدة بعد اختيارها بدّقة ووضوح -
 .االتكاء  لل الجذر الذي اشتّقت منه الكلمة -
المصدر، اسم الفا ع، اسم المفعوع، من الفعع )االستعانة بالصيؽة الصرفّية للكلمة  -

 (...الداّع  لل
 .نتجّنب الشرح بنقيض الكلمة -

 

 :األطروحة التي يدافع  نها الكاتب في النصّ  .2
ضرورة تطوير البلدان العربّية ُنظَمها التربوّية والمهنّية حّتل تواجه  

 .التحّديات الجديدة التي تفرضها العولمة
 : قام النّص  لل مقطعين .3

 التحّديات االجتما ّية الجديدة في ظّع العولمة 

 ضرورة تطوير النظم التربوّية والبحثّية لمواجهة تحّديات العولمة 
التحّديات االجتما ّية الناتجة  َعْرض: منطق الترابط بين المقطعين -

 .اقتراح الحلول ن العولمة، ثّم 
يعالج الكاتب في النص : نستعمع في اإلجابة مصطلحات قريبة من نمط النص: مالحظة
يفّسر ... يدحض أطروحة... يقّدم وجهة نظر.. ينفي موقفا... يناقش موضو ا... قضّية

... يحلّع قضّية... يوّضح مفهوما... الكاتب معلومة
بالتعديلـ )والدحض  (باإلثبات،واإلقناع واإلفحام والتبكيت)الد م : من وظائؾ الحجاج

 
نقطة ونصؾ 

نصؾ نقطة لكع 

 جابة 
 
 

 
 

نقطة ونصؾ 
 
 

نقطتان 
نصؾ نقطة لكّع 

مقطع 
نقطة لمنطق الترابط 

 
 
 

نقطتان 
نصؾ نقطة لكع تأثير 

 
نقطتان 

ربع نقطة لكع مؤشر 

نقطة للدور الحجاجّي 
 

 
 

نقطتان 
نقطة ونصؾ للتوّسع 
ونصؾ نقطة للحجج 



/2 2 
 

) األطروحة : والهيكع الحجاجي يتكّون من...  (والنقض والحمع  لل تبّني موقؾ بديع
فاالستنتاج ( +سيرورة د م أو دحض ) التمّشي الحجاج  + (مد ومة أو مدحوضة 

/ فاإلجماع + أو التفصيع / فالتفصيع + اإلجماع :: في حين أّن البنية التفسيرية تقوم  لل
أّوال، ثانيا، )فاالستنتاج أو ثنائّية التبويب والتقسيم والترتيب + التفسير والتحليع + أوالعرض 

، أو المقارنة الهادفة  لل التميز بين ما يهدؾ  لل تفسيره وما يؽتقد أّنه ال يسا د  لل (...ثالثا
... بلوغ المقصد 

 

أربعة تأثيرات سلبّية للتحّديات  لل الجوانب االجتما ّية في البلدان  .4
 .العربّية

تباين فرص / اضطراب الوضع األسريّ / تذبذب الدخع/ تهديد استقرار العمع

... العمع
نّص حضارّي، )يمكن االستعانة بطبيعة النص في بلورة اإلجابة : مالحظة

، كما يمكن توظيؾ ما ورد في (...فلسفّي،  لمّي، أدبّي، نقدّي، صحفّي، دبنيّ 
السؤاع من تعابير وألفاظ حّتل ال نبتعد  ن المطلوب، ونتجّنب السرد والسلخ 

... المباشر من النص والتكرار
طلب تلخيص جزء من النص وطلب توضيح فكرة من الوجيه أن نمّيز بين :  مالحظة

:  فالتلخيص يتطلّب : وتقسيرها  
. التمييز بين األفكار األساسية والثانوية              - 
. اإّلبقاء  لل األفكار الرئيسية              - 
. ، في دّقة و يجاز (وليس بجمع من النص  )التعبير بأسلوبنا الخاصّ              -
. الذي حّدده السؤاع  ( دد األسطر المطلوبة)االلتزام بالحجم              *

فهو تحويع القضّية الؽامضة  والمفاهيم الملتبسة  لل قضّية : وأّما توضيح فكرة وتفسيرها
.. . ومن أساليب ذلك  المقارنة وضرب األدلّة واألمثلة والبراهين. واضحة ومفاهيم مبّسطة

 

 .المؤّشرات الحجاجّية ودورها في اإلقناع بموقؾ الكاتب .5

 وذلك ما / كي/ و ّنها لد وة/ فـ/وهو سبب دافع/  نّ : المؤّشرات
 ...يتوّجب/ ينقلنا

 د م رأي الكاتب في أن تجاوز التحّديات ال / تأكيد/ ثبات: دورها
 . يتّم  الّ من خالع تطوير النظم التربوّية والبحثّية

 ّن مراجعة األدوات والمؤّشرات والروابط المنطقّية واأل ماع اللؽوية : مالحظة

يتّم بربطها بالسياق النصّي الذي وردت فيه، ففي النص التفسيري تكثر الصيػ 
أي، ذلك أّن، ألّن، بما أّن،يرجع  لل، مرّد ذلك،يفّسر )اللؽوّية الدالة  لل التفسير 

في حين أّن النص الحجاجّي تطّرد فيه  (...ب، ذ أّن، بحكم، والسبب في ذلك
يجانب الصواب، يخطلء،ال دليع )الصيػ الدالة  لل الدحض مثال من قبيع 

 (... لل، لكّنه، يدّ ي
 " التقّدم والتطّور يعتمدان  لل   داد الطاقات البشرّية"يقوع الكاتب  ّن  .6

: التوّسع في فكرة الكاتب

 تطوير الكفاءات / تحصيع المعارؾ : التقّدم والتطّور يكونان بـ /
 ...مواكبة المستجّدات العلمّية والتقنّية/ تكوين الطاقات المنتجة

 
 
 

 
نقطتان 

 
 
 
 
 
 
 
 

سبع نقاط 
ثالث نقاط لألفكار 

نقطتان للبناء 
نقطتان للؽة 
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 حجج متنّو ة ذات صلة بمجاع التوّسع : االحتجاج 
ربط الكاتب بين تطوير األنظمة التربوّية وبين القدرة  لل مواجهة  .7

 .تحّديات القرن

 تطوير النظم التربوية يمّكن من مواجهة تحّديات القرن: المسايرة :
ضرورة العمع  لل تطوير النظم التربوّية في مستوياتها المختلفة 

 لمواجهة الواقع الجديد الذي فرضته العولمة

 تطوير النظم التربوية وحده ال يكفي؛ ال بّد من تطوير : التنسيب
 ... المنظومة السياسّية والثقافّية والعمع  لل تطوير منظومة الشؽع

 (للمترّشح أن يّتخذ الرأي الذي يراه وجيها)
 

: اإلإلتاا الكتابيّ 

. لم ير الكاتب من العولمة  الّ تأثيراتها السلبّية  لل المستوو االجتما يّ 

 للعولمة تأثيرات سلبّية: المسايرة: 
  دم استقرار العمع:  لل مستوو العمع -

 ...التأثر بالقيم المادّية السلبّية الوافدة:  لل المستوو القيميّ  -

 للعولمة تأثيرات  يجابية تتمّثع في: التعديع: 
االطالع / التقارب بين الشعوب/ التثاقؾ: الحوار الحضاريّ  -

 ....التفا ع مع اآلخر/  لل اآلخر في جميع جوانب حياته
توفر التقنيات والمعّدات :  لل مستوو الّرفاه االجتما يّ  -

وسائع االتصاع الحديثة / الحديثة التي تسّهع الحياة االجتما ّية
 ...لها بعض اآلثار االجتما ّية اإليجابّية

قيم التعاون / قيم العيش المشترك:  لل مستوو القيم اإلنسانّية -
 ...حقوق اإلنسان الكونّية/ قيم الحّرية والديمقراطية/ الدوليّ 

 ينتهي المترّشح  لل أّن للعولمة تأثيرات سلبّيًة وأخرو : استنتاج

 يجابّية وأّن  لل المجتمعات العربّية أن تتعامع بفكر نقدّي مع 
 .الوافد من أفكار العولمة وتقنياتها

ُيقبع من المترّشح بناء تعديله  لل تأثيرات أخرو سلبّية للعولمة كاآلثار )
  (...االقتصادّية والثقافّية والسياسّية والنفسّية

سؤاع الكتابة سؤاع  دماجّي يتطلّب 

 .(الطلب)وسؤاله (المعطل)االنتباه  لل العالقة بين نّص الموضوع  -
 استد اء المعلومة والحّجة والفكرة من الذاكرة قصد تطويعها للكتابة -
قائم  لل الد م أو  )نّص حجاجي : التركيز  لل نمط الكتابة المطلوب -

 . أو نّص تفسيري (الدحض أو التعديع 

اد م ــ أّيد ــ دافع  هو " االلتزام بما جاء في نّص الموضوع وفي الطلب -
ادحض ــ ُرّد  هو "..." حجاج د م وتأكيد يتطلّب حزمة من الحجج

حجاج ←  لل أي مدو ــ  لل أي حّد    ",,,"حجاج معارضة ودحض
مسايرة : هع" ..."مسايرة ود م ثّم نقاش و بداء رأي: تعديع أي 
 (حجاج  )"...    ودحض

وضح ــ بّين ــ فّسر ــ فّصع  فهو " في الطلب التفسيري نجد  بارات -
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 ,,,"تفسير+ توضيح 

 ...الحرص  لل مقروئّية الخّط، الحجم المطلوب -
 ...اللؽة المناسبة الخالية من أخطاء التركيب والصرؾ والتعبير -

 
 
 
 

-          
 

            
 

            

 

 
 


