امتحان البكالورٌا 2014

المادة :العربٌّة /الشعب العلمٌّة واالقتصادٌّة

الدورة الرئٌسٌّة :مقاٌٌس اإلصالح +توصيات

مدخل :تتطلّب اإلجابة عن األسئلة قراءة عمٌقة لل ّنص المقترح من خالل:
 ربط النص بمحور من المحاور المدرّ سة... تبٌّن نمط الكتابة... تعرّ ف توجّ هات كاتب النص... مالحظة وسائل اللّغة المهٌمنة... ربط النص بزمن الكتابة التارٌخً والحضاري والثقافً... قراءة األسئلة باعتبارها مداخل تساعد على الفهم والتحلٌل واإلجابة...اإلصالح /البدائل
.1
.2
-

مقٌاس إسناد
األعداد

اإلجابة عن األسئلة:
أ -شرح ما س ّ
ُطر شرحا سٌاقٌا:
استطاع ببصٌرة أن ٌتعرّ ف إلى األخطاء :فطنة /تفكٌر /دراٌة /روٌّة /عقل...
هناك الذهول عن المقاصد :النسٌان /الغفلة /السّهو...
ّ
مسطرة فً ما ٌلً:
ب  -نقيض ما تفٌده ك ّل عبارة
األخطاء الخفٌّة فً التارٌخ :الظاهرة /البارزة/المكشوفة /الواضحة...
منها شغف ال ّناس بالمبالغةُ :نفور (من) /عزوفٌ (عن) /إعراض (عن) ...
 إنّ الوقوف على داللة الكلمات أو المفردات ،أو العبارات مرادفا ،أوضدّ ا
ٌتطلّب إجراءٌن:
أن نحافظ على نفس الصٌغة الصرفٌة االشتقاقٌّة ،الحالة اإلعرابٌّة...
أن ننتبه إلى معانً الحروف...
التقسٌم:
حسب البنٌة الحجاجٌة
من بداٌة النصّ إلى "ٌ َُعدّ فً علومها" :األطروحة :مفهوم التارٌخ عند ابن خلدون.
ومقوماته.
من "هذا هو" إلى "لم ٌستوعبه" :سٌاق الحجاج :علم التارٌخ
ّ
بقٌّة النصّ  :االستنتاج :التارٌخ علم ٌبحث فً أسباب الحوادث وظروف وقوعها.
مالحظةٌُ :ق َبل من المتر ّشح تقسٌم آخر ٌلتزم بالحدود المذكورة اعاله ،شرٌطة
الوجاهة واإلقناع.
 غالبا ما ٌعكس المظهر الطباعً للنص نمطه وبنٌته ،وهذا ٌساعد على
تعرّ ف حدود أقسامه ( تذكر العبارات التً تحٌل على بداٌة الوحدة
ونهاٌتها) ،كما ٌمكن أن نعدّ ل فً بعض جمله حذفا وإضافة فً صوغ
عناوٌن معبّرة عن محتوى الوحدة...

مقومات منهج ابن خلدون فً التارٌخ ومنها:
 .3فصّ ل الكاتب بعض ّ
 االهتمام بكٌفٌّات الوقائع ال بسردها.ّ
الحق من الباطل والصّدق من الكذب.
 تمٌٌز التؤ ّكد من مطابقة الوقائع للواقع. تعلٌل ك ّل حادث وك ّل واقعة لمعرفة كٌفٌّة حدوثها وأسبابها. التعرّ ف إلى األخطاء الخفٌّة فً التارٌخ. تبٌٌن األسباب التً أدّ ت إلى تغٌٌر الحقائق.مفصلة أو في شكل فقرة).
مقومات يوردها
 (يكفيّ
ذكر أربعة ّ
المترشح ُ
َ
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نقطة:
نصف نقطة عن
ك ّل إجابة
نقطة:
نصف نقطة عن
ك ّل إجابة

نقطة ونصف:
ربع نقطة للح ّد/
ربع نقطة للعنوان

نقطتان:
نصف نقطة عن
ك ّل مقوّ م من
المقوّ مات

نقطة ونصف:
نصف نقطة عن
ك ّل سبب.

نقطتان:

 نراعً فً التفصبل مبدأ المراكمة حٌث ٌضبف المقترح الالحق معنى
جدٌدا للسابق
 نراعً فً التفصٌل مبدأي التبوٌب والترتٌب عبر تقدٌم األساسًّ من
األفكار على الثانوي منها...
 .4من األسباب التً قد تحجب عن المإرّ الحقٌقة التارٌخٌّة حسب النصّ :
شغف الناس بالمبالغة والتهوٌل /الثقة بالناقلٌن /الذهول عن مقاصد األحداث /عدم
القدرة على استٌعاب األحداث /الكذب الناتج عن التشٌّع لآلراء.
(يكفي المتر ّ
ذكر ثالثة أسباب)
ش َح ُ
 هذا النمط من األسئلة ٌتطلّب مهارة إعادة صوغ الفكرة أو المفهوم بؤسلوب
شخصًّ مغاٌر بد ّل على الفهم...

ربع نقطة عن كل
قرٌنة
نقطة عن دورها
الحجاجً

نقطتان
نقطة للتوسّع
نقطة لؤلثر

 .5القرائن اللغوٌة الدّ الّة على التفصٌل ودورها فً سٌاق الحجاج.
ك(التشٌّع)
 القرائن :فـ(هو /المإرّ ُ ) /ومنها  /فمنها /ث ّم هناك نوعٌ آخرُ  /وخاصّ ة  /ـٌكون
الممكن أن
 /ومن
َ
ِ
ّ
 دورها فً سٌاق الحجاج :هذه قرائن تفصٌل وظفت إلٌضاح منهج ابن خلدون،بتصوره العلمًّ للتارٌخ.
وإبراز مآخذه على المإرّ خٌن السابقٌن ،واإلقناع
ّ
 ننتبه فً هذا ال ّنمط من األسئلة اللغوٌّة للمطلوب حٌث ٌكون لوسائل اللغة
معنى فً ذاتها ،ث ّم معنى ثان ٌتص ّل بالسٌاق...
 من األدوات اللغوٌّة (العوامل الحجاجٌّة وتكون فً بداٌة الجمل) الدالة
على التوكٌد مثال :إنّ  ،قد +فعل ماض ،الم التوكٌد ،إ ّنما...

نقطتان:
نقطة للمساٌرة
ونقطة للتنسٌب

 .6رواٌة المإرّ خٌن دون تمحٌص وأثرها فً ال ّنظرة إلى المإرّ وعلم ال ّتارٌخ:
 المإرخون ٌروون دون تمحٌص أو تدقٌقٌ :ؤخذون األخبار كما هً منمصادرها /ال ٌتثبّتون فً رُ واتها /ال ٌنقدون محتوٌاتها ومتونها /ال ٌتف ّكرون فً
إمكان وقوعها من عدمهٌ /هملون الظروف التارٌخٌّة التً وقعت فٌها.../
 أَ َثر ذلك فً المإرّ ٌُ :فقده ثقة المتل ّقٌنٌ /جعله ناقل أساطٌرٌ /ذهب بقٌمتهالعلمٌّة...
 َأثر ذلك فً علم التارٌخٌ :صبح مجرّ د تسجٌل حكاٌات تصل حدّ الخرافةٌُ /فقدهجوانبه العلمٌّة الصحٌحة..
 . 7مساٌرة الفكرة :بإمكان المإرّ أن ٌتجرّ د من العاطفة وٌ ّتصف بالنزاهة العلمٌّة
إذا :اعتبر كتابة التارٌخ علما من العلوم  /فصل ذاته عن موضوع الكتابة /ابتعد
عن الهوى والتعصّ ب /أعمل عقله فً ما ٌُعرض علٌه من أخبار...
تنسٌب الفكرة:ال ٌمكن للمإرّ أن ٌتجرّ د من العاطفة :التارٌخ من العلوم اإلنسانٌّة
التً ٌصعب فٌها فصل الذات عن الموضوع /التارٌخ عادة ما ٌكتبه المنتصرون/
كتابة التارٌخ عادة ما تكون للتمجٌد أو للتحقٌر...
(يمكن للتلميذ أن ي ّتخذ الموقف الذي يراه مناسبا شريطة أن يقنع به)
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سبع نقاط:
ثالث نقاط لؤلفكار
نقطتان للبناء
نقطتان للغة

 إنّ األسئلة التً تطلب مدى صحّ ة رأي مّا نجٌب عنها دائما
بمساٌرة للقولة عبر تحلٌلها ث ّم نمرّ إلى تنسٌب الفكرة أي تقدٌم
أدلّة على محدودٌّة الموقف السابق ممّا ٌتطلّب استدعاء حجج ممّا
درسناه من نصوص وما طالعناه من قراءات وثقافة...
الكتابي:
اإلنتاا
ّ
* األطروحة المدحوضة :الحضارة العربٌّة اإلسالمٌّة لم تساهم فً بناء اإلرث
العلمً اإلنسانً
* الدّ حض :القول إنّ الحضارة العربٌّة اإلسالمٌّة لم تساهم فً بناء اإلرث العلمً
اإلنسانً رأي مجانب للصواب ،ذلك أ ّنها ح ّققت اإلضافة على مستوى المعرفة
ومناهجها ممّا أسهم فً إثراء اإلرث العلمًّ اإلنسانًّ تطوٌرا وابتداعا.
الفكرة : 1اإلضافة إلى التراث العلمًّ السابق للحضارة اإلسالمٌّة بترجمته وتهذٌبه
وتبوٌبه :ترجمة كتب أرسطو وبطلٌموس ونقدها وتمحٌصها...
الفكرة : 2اإلضافة بتطوٌر العلوم :علوم الطبّ والتشرٌح :اكتشاف ابن النفٌس
الدورة الدموٌّة الصّغرى وهً دورة الدم بٌن القلب والرئتٌن بعد أن كان ٌُعتقد أنّ
الدم ٌتولّد فً الكبد ث ّم ٌذهب إلى القلب وٌخرج منه فً العروق نحو بقٌة الجسم/
إنشاء الرازيّ لما عرف بالملفّ الطبًّّ لمتابعة حال المرٌض وأطوار مرضه بعد
تدون فً ذلك دون تبوٌب /تحوٌل وجهة الدراسة فً علم
أن كانت المالحظات ّ
البصرٌّات مع ابن الهٌثم... /
المكونة للرقم/
الفكرة : 3اإلضافة باالبتداع :ابتداع األرقام العربٌّة بحساب الزواٌا
ّ
تحقٌق نتائج ذات جدوى فً علم الجبر (الخوارزمًّ  ،جابر بن حٌّان) /نشؤة علم
التارٌخ مع ابن خلدون.../
......
االستنتاا:
ّ
ٌخلص المترشح إلى أنّ التراث العلمًّ اإلسالمًّ واقع ضمن سٌرورة الحضارات
البشرٌّة ،فقد استفاد ممّا سبقه وأفاد ما بعده.
 الكتابة مجال مناسب للتدلٌل على تم ّكننا من مهارة كتابة نصّ
حجاجًّ أو تفسٌريّ نتوسّ ع خالله فً استحضار المعلومة والحجّ ة
خطة تعكس تفكٌرا ّ
واألفكار وفق ّ
منظما وتملّكا لناصٌة التعبٌر
واإلبالغ حٌث نكشف عن كفاٌتنا على اإلتٌان بدقائق المعانً
ّ
االطالع واإلحاطة بالمحور المدرّ س.
وعلى جزئٌّات دالّة على
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