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  2007  دورة يونيو -جهة الدار البيضاء الكبرى   - داإلمتحان الجهوي الموح
  
  

  .درس النصوص : األولي المجال الرئيس
   
 المستقبل لألجيال القادمة آون في المتمثلبيل غيتس رأي  عطي أن الكاتب ييتبين الفقرتين األولى واألخيرة نطالقا منا. 1

   .عالقتها بأجيال المستقبل ثورة المعلوميات و:وهي موضوع النص صياغة فرضية لن  ذيمكن إ. الكومبيوترآبرت معالتي 
 اإلعالم مالكو هم  اليومالمستثمرين رجال األعمال و باالقتصاد هو أن و عالقةذ الدليل على أن تطور تقنيات اإلعالم. 2

  .بيل غيتسأشهرهم و أغناهم والمعلوميات، و
  .سرعة تطورها للمراقبة  تتمثل في عدم خضوع ة المعلوميات ثور  االنتقادات التي توجه إلى. 3
  .الحقالن الدالليان . 4

  يالحقل االقتصاد حقل المعلوميات 
  ،المعلوماتية ،بيل غيتس ،الكومبيوترات الشخصية

تكنولوجيا المعلوميات، االنترنيت، الحواسيب ،وسائل 
    .االتصال

  
 

نية،حجم االستثمار العولمة االقتصادية ،االقتصاديات الوط
،رجال األعمال،أسواق جديدة،البعد التجاري، االقتصاد 

  .الدولي
 

  
  

  .عالقة ترابط  هي : التي تربط بينهما  العالقةنوع 
5 .  
أن عولمة قطاعات اإلعالم  على الكاتب يؤآد فد، ي التأآالقوة متمثلة في   نوع من الجملة وردت في شكل استفهام يحمل-

 االشهارصناعة و صارت ، آبيرةالعولمة حملت معها دينامية ترويجية ف. سويغ لحظات اإلشهار والدعايةواالتصال هي ت
 مجال إلىالصناعة االشهارية  العولمة أدخلت آما .غير ذات جدوىفأصبحت دون إشهار ب الصناعة أمامجاال قائم الذات، 
 وبآليات جذابة اإلثارة  تطبعه في شكل منتوج اإلعالميوج الير، فالذي اشتدت المنافسة في هذا المجال،واإلعالم واالتصال 

  . هوالذي أصبح يستطيع اإلستمرار
6.  
  .ذلك بطبيعته العلمية  أفسر .تقريريةلغة   النصعلى ت هيمن-
7.  

 ، رغم اإلنتقادات التي توجه له بكونه يتطور بسرعة آبيرة غير ليصبح صناعة قائمة الذات اتيالمعلوم تطور مجال
  دفاعه عن أطروحته وقد توسل الكاتب في. هذا هو جوهر األطروحة التي يدافع عنها الكاتب في نصه..خاضعة للمراقبة 

 أما الحقل الثاني عمال ،األ العولمة االقتصادية،أسواق،حجم االستثمار،رجالوالمتمثل في  االقتصاد األول هون يبحقلين داللي
وقد اعتمد .عالقة ترابط وطيدة بينهما  يوجد الحقلين ينذه... الحواسيب،االنترنيت،  والمتمثل في حقل المعلومياتفهو 

  .  التي اقتضت ذلكلطبيعته العلميةالكاتب في نصه على لغة تقريرية نظرا 
  
   :الدرس اللغوي:المجال الرئيسي الثاني 
  
  د يستفهام في الجملة هو التأآالغرض من اال.1
2.  

  : الممنوع من الصرف 
  ) صيغة منتهي الجموع (بلدينيرة تجمع الآب مصالح:  لسبب واحد

  ).العلمية والعجمة  (إبراهيم سلمت على: لسببين
  

  :التعبير واإلنشاء : المجال الرئيسي الثالث 
  

تنوع الخدمات المرئية والمسموعة والمكتوبة آما أن صورة  من خالل الحضور القوي للتجلىاإلثارة في مجال المعلوميات ت
 خدمات االتصال وآذلك ، الشفوية والمكتوبة، الرسائل اإللكترونية مثل . هذا المجال إلى الناس ذب قاعدة عريصة من ج

  . الشبابصوصا فئة هذه المكونات تجتذب آثيرا من المستعملين خآل.المرئي
 القنوات الفضائية  إليها آذلك العديد منالتجأت هذه األخيرة الرسائل اإللكترونية ،  منيينمال يتم إرسال الآل ساعة فخالل
  .حققه من أرباحتما لنظرا 
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فمجال . مراقبتهاة استحالة آثيرأحيان في و مراقبتها، يصعب من إمكانيةمتسارعة بوتيرة  فتطور وسائل اإلتصال الحديثة 
.أخالق وأعراض الناسبمس  وبالتالي خلق وضع  ، لكثير من الناسشخصية الحياة استطاع اختراق الالمعلوميات  


