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 اإلمتحان اجلهوي املوحد تصحيح
  2008  دورة يونيو –الحوز  -تانسيفت –مراآش جهة 

 
 

 درس النصوص: المجال الرئيسي األول
 .ئة اإلجتماعية أهم دور إلنجاح التنمية  تلعب التنش: المضمون العام للنص  .1
مستقبل التنمية في الدول العربية مرتبط بمستقبل األجيال القادمة : القضية المرآزية التي يطرحها النص . 2

ومدى قدرتها على تجاوز القيم السلبية السائدة ، واحترام الوقت واإلنضباط الوظيفي والسلوآي ، وفي مشارآة 
ات اإلقتصادية إلى جانب الرجل ، ولن يتأتى هدا إال بعمل الجيل الحاضر على االستثمار ماديا المرأة في النشاط

 .  وتربويا في مجال التنشئة اإلجتماعية 
وينمو  في دلك البلدنتشر نموذج للتنمية إلى بلد ما بحيث ير يصدالمقصود من قول الكاتب هو أنه ال يمكن ت. 3

لخروج من الفقر بحيث  تعمل على اداخل في التنمو تنبث و ما التنمية عملية بنفس الخصائص والمواصفات ، وإن
 . والتخلف

 :الحقالن الدالليان والعالقة بينهما. 4
 

 بينهماالعالقة حقل اجملتمع حقل التنمية

 ،...تنبت وتترعرع في الداخل -
التنمية الحقيقية، طبيعتها المادية،  

، النمو االقتصادي ، التنمية الشاملة
 أساليب اإلنتاج، 

 أساليب اإلنتاج، -
 ...التنمية ليست بضاعة -
 

التنشئة ، الجيل الحاضر 
االجتماعية، ، الجيل الجديد، 

 تجارب الشعوب،
وتحتل التنشئة مكانا بارزا في  - 

 ...الجهد التعبوي
إن وظيفة االستثمار المطلوب ال  -

 ...تتمثل فقط في تحرير الناشئين
 

 علعالقة تالزم وتفا

 
 :المشيرات الدالة على أهمية التنشئة االجتماعية في التنمية. 5

 تحريرهم من بعض التأثيرات والقيم السلبية السائدة * 
 تنشئة الجيل الجديد،* 
 تحرير الناشئين من عقلية التخلف،* 
 .يمكن اعتبار التنشئة الفكرة األساس في مفهوم التنمية* 
 رفة والعقلية المتطورة،تزويدهم بإمكانات العلم والمع* 
 )التنمية( وتحتل التنشئة مكانا بارزا في الجهد التعبوي المطلوب إلنجاحها * 

 : لإلقناع بوجهة نظره والمتمثلة في استحالة نقل التنمية هي الكاتب  ها اعتمدالتي  األدلة والبراهين.  6
 التاريخ االقتصادي * 
 . بين النمو والتنميةفرق يظهر وجود  باعتماد آلية الموازنة * 
ضر غير يعتبر الكاتب الجيل الحا: مضامين النص مع إباء رأيي في موقف الكاتب من عالقة المجتمع بالتنمية  .7

التي تواجهه تتمثل في  ات والتحدياتمسؤوليلذلك، فإن ال. الشاملة في العالم العربيتحقيق التنمية  على قادر 
ألن ب ، صائالكاتب  موقف وأعتقد أن.  ، وتحقيق التنمية الحقيقية  تحمل المسؤوليةومهيأ لقادر إعداده جيل جديد 

قاعس والكسل بالتاألمة العربية ، وليس الذي ينبغي أن يقوم به أبناء  الجدي لعمل التنمية المرجوة تحقق إنها با
 .والخمول 

 علوم اللغة: المجال الرئيسي الثاني 
 .نصوبتمييز ملحوظ م: أآثر تهييئا. 1
 .بعض الوقت اترآيني أيتها الدنيا أتعبد. 2
 

 التعبير واإلنشاء: المجال الرئيسي الثالث
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، وبالتالي إلى  دخل األفراد هدف إلى الرفع مني عبارة عن مشروعالتنمية  يتبين لنا أننص ، ال انطالقا من
، آما تتضمن تطور نوعي في اإلنتاج  وأساليبمستوى تحسين  آما تهدف التنمية إلىعيشهم،  تحسين مستوى

العالم العربي  لكننا في . الحياة بصورة عامة بما في دلك المواقف والقيم التي لها عالقة مباشرة بالحياة االقتصادية
 ودلك. على المستقبل وأجياله ترآيز، والالمرير  مراجعة واقعنالدا يجب علينا المرتكزات،  هده نفتقد لجل

االستثمار  هدا ويتجلى. المراد تحقيقهلمشروع التنموي الذي يعتبرمهما بالنسبة لاالستثمار في العنصر البشري ب
احترام في والسلوآي بصفة عامة ، وفي االنضباط الوظي، وتنشئة األجيال على لطرق التعليم  في مراجعة عميقة

إشراك الجميع في  آما يجب. سبقنا إليها العالم المتقدمالوقت والعمل والمنافسة الشريفة وغيرها من القيم التي 
صد إمكانات ستوجب ري النوعاستثمارا من هذا لكن المرأة النشاطات االقتصادية والثقافية والفنية بما في دلك 

 . توفيرها حالياالعربي  العالم يستعصى علىمادية 
ه إدا زاد تماطلنا وتكاسلنا سنجني عواقب وخيمة في آافة مجتمعاتنا العربية ألن الوقت ال يرحم ، أن شخصيا  أرى

الوضع أآثر إن لم  موبالتالي تأخرنا في وضع لبنات التنمية سيفاق .وتيرة تقدم بلدان العالم المتقدم سريعة جداوألن 
 .ة في أقرب وقت نأخذ المبادر

 


