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 اإلمتحان اجلهوي املوحدتصحيح 
  2008  دورة يونيو –درعة  -ماسة  –سوس جهة 

 
 درس النصوص: المجال الرئيسي األول

 مما ساعد على وقوعالتكنولوجيا،  مجالت الواسعة التي تحققت في يتحدث الكاتب في بداية النص عن الطفرا .1
التي انطلقت بها عن هذه السرعة الهائلة  أخرى يتحدث في نهاية النص مرة و. تحوالت سريعة ومفاجئة

 العالقة بين البداية والنهاية هي عالقةا يمكن القول  بأن ذله. في سلوك الناس اآلثار الذي ترآته والتكنولوجيا 
 .تكاملالترابط وال مبنية على

 
بفعل  المجتمع اإلنساني العميقة التي طرأت في حياةالتحوالت  :هي النص  طرحها القضية المحورية التي ي .2

نتج عنها من إيجابيات وسلبيات ، الشئ الذي أدى إلى تضارب اآلراء بين مؤيد لهده النقلة  التقدم التكنولوجي، وما
  .  تقد لها التكنولوجية ، وبين من

 البيوتأصبحت  التكنولوجيا هي المسيطرة في جل مناحي حياة اإلنسان المعاصرة، فإذا توجهنا داخل :  شرح . 3
وآالت غسيل األواني وغيرها من  آآالت التصبينوالغسيل واللباس  على مستويات التنظيفنجدها حاضرة بقوة 

فيظهر استخدام التكنولوجيا في العديد والمؤسسات العمومية  الشوارع، أما في اآلالت الذآية والسريعة اإلنجاز 
وغيرها من  وسائط حجز التذاآراستعمال الحاسوب في اإلدارات واعتماد آالت سحب النقود ومن الميادين آ

الوسائل التي أصبحت معتمدة بفعل التقدم التكنولوجي ، بحيث أصبح اإلنسان ال غنى له عنها وخاضع لها في 
 . لمجاالت بفعل استخدامها السريع، وبالتالي أصبح عبدا لها   آثير من ا

 
 :الحقالن الدالليان .4

 احلقل الدال على التكنولوجيا احلقل الدال على اإلنسان

 المجتمع اإلنساني، ماهية اإلنسان، اإلنسان المعاصر،
 يبدو اإلنسان عبدا، -
 ...بات اإلنسان يلهث  -

لتكنولوجيا ، التغير التقدم التكنولوجي ، سيطرة ا
تنطلق التكنولوجيا بسرعة فائقة ،  -التكنولوجي 

 اإلنجازات التكنولوجية
 

 
السريع الذي يعرفه اإلنسان المعاصر بفعل التقدم  التحولهي : المحورية التي يطرحها النص  ةالقضي .5

ا التقدم ، حيث خلق ذيادين نتيجة هالتأثير الذي طرأ على حياة المجتمع المعاصر في العديد من الم، والتكنولوجي 
ا التقدم ، ذا التقدم التكنولوجي ورافض له ، تبعا لما يراه من نتائج إيجابية أو سلبية لهذمواقف متباينة بين مؤيد له

 .  بالترابط والتسلسلتتميز العالقة بين هذه األفكار ا فذل
التقرير وتقديم حقائق  واإلخباروظيفته في  الذي تتجلى.األسلوب الخبري هو هيمن على النصالماألسلوب . 6

 .النص التي يطرحهاالقضية  بخصوص
عميقة وجذرية بفعل التقدم التكنولوجي أثرت في تحوالت  يرى آاتب النص بأن المجتمع المعاصر يعرف -7

 التقدم و. ن بين مؤيد للتقدم التكنولوجي ومعارض لهتباينت آراء المفكري، وسلوآه ومقوماته األساسية  
أو االستغناء عنها بالرغم من السلبيات التي قد تنتج أصبح حتمية تاريخية ال يمكن تجاهلها  في الواقع التكنولوجي

الناتجة عن التقدم التكنولوجي واالستفادة من إيجابياته ، مع  التحوالت التكيف مععلى اإلنسان وجب  اذل. عنها
ة على مواطنيها من أجل الحصول على إيجابيات التكنولوجيا اإلشارة إلى دور الدول في تسهيل المأموري

 . وتحصينهم من سلبياتها 
 
 

 علوم اللغة: المكون الرئيسي الثاني
 : مصدر ثالثي - 1

 ......)...فعال، وفعله هلك( ، والهالك ) فعل ، وفعله هو وضع( وضع 
 )تفعل، وفعله هو تقدم( التقدم : مصدر خماسي في  
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 ،المجتمع المعاصرفي  تقدمزرعت التكنولوجيا ال: استعارة تتضمنجملة  -
 .بعدة مراحل قبل والدتهالتقدم التكنولوجي  يمر:  جملة تحتوي ممنوعا من الصرف -
 

 التعبير واإلنشاء: لثالثالمكون الرئيسي ا
عمل اإلنسان تدريجيا و بشكل متواصل من أجل تحسين مستواه بفعل العمل المتواصل واالجتهاد الذي ال ينقطع، 

 هيمنت فيهاهذا إلى مرحلة  عصرناليصل في . المعيشي ، حيث دفعته الحاجة إلى توصله لفتوحات علمية 
ساعدته معدات آالت و ل هده التكنولوجيا تمكن اإلنسان من اختراعحيث من خال. في مختلف الميادينالتكنولوجيا 

آما . وغير دلك من اإلمتيازات التي جاءت بها التكنولوجيا الحديثة اقتصاد الوقت وتقليص أحجام المنتجات على
ظهر دلك تفوق سابقتها آما ي معينة، تتبعها أخرى بامتيازاتإنتاج  ظهرت آلة فكلماسرعة دورة اإلنتاج؛ ازدادت  

التي ظهرت في عصرنا الحالي  وسائلالغيرها من ووالتلفزيونات والكاميرات  الحواسيبآ جليا في عدة مجاالت
،  المواآبةإلى التخلص من القديم وشراء الجديد من أجل  الشخص معهضطرالشئ الذي ي، .بفضل التكنولوجيا

العنكبوتية ، آما يقضي وقتا الشبكة صفحات  ين يقضي وقتا أطول أمام الحاسوب ينتقل بفتجد اإلنسان المعاصر 
فيجد نفسه مضطرا إلى تطويع سلوآه وعالقاته اليومية . أطول في تنقله عبر الفضائيات المتعددة البرامج 

ة الحديثة نعمة في طياتها نقمة ، الثورة التكنولوجيف . المواآبة المعرفية وتفكيره وقدراته الذهنية ، آل هدا من أجل
آبيرة تمثلت في اقتصاد الوقت فيما يخص التنقل والخدمات وحرية في المعرفة  إيجابياتلت معها مزايا وفقد حم

القلق  حملت معهاوتبسيط العمليات المعقدة وغير دلك من اإلمتيازات التي جاءت بها ، غير أنها أيضا 
 نتيجة السرعة الهائلة في التحول العميق الذي جاءت به   واالضطراب

 


