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  2007 دورة يونيو -ماسة درعة سوس جهة  - اإلمتحان الجهوي الموحد
  

  درس النصوص  :. األوليالمجال الرئيس 
  
فعالقة النص إدن بعنوانه تتلخص في ر إشكالية، يعتب نقل التكنولوجيا يتبين أنالعنوان من خالل  :  عالقة النص بعنوانه .1

  . العالمأنحاء في جميع لوجباالتكنو المعوقات التي تحول دون انتشار دراسة 
  
نقل  التي تعرقل الصعوباتيتبين من خالل النص أن القضية التي تدور حولها مناقشات الفنيين العرب تتجلى في . 2

الحكومات  سياسة ، إضافة إلى بطبيعة التكنولوجيا نفسها  المتعلقة تلك خصوصا التكنولوجيا الغربية إلى البلدان العربية 
  .ي تعرقل نقل هده التكنولوجيا التالعربية 

 ، لذ ا يجب القيام التكنولوجيا هده قادرة على استيعاب لغرس التكنولوجيا في البلدلن العربية ، يجب توفير بنية تحتية .3 
بتحويل شامل للمجتمع يعني إخراج هذا المجتمع من األمية والجهل إلى العلم الجيد ، ومن التأخر اإلقتصادي إلى التقدم 

  إلقتصادي ا
  الحقالن .  4

 حقل الغرب حقل التكنولوجيا
 نقل « تدور المناقشات بين الفنيين العرب في موضوع -

  »التكنولوجيا
  وأنها في الغالب تكنولوجيا السلع االستهالآية...-

   تتناول إمكانية نقل التكنولوجيا الغربية -
  ...ثالعالم الثالأن التكنولوجيا التي يصدرها الغرب إلى ...-
 آما تهتم األدبيات التكنولوجية العربية بإبراز دور الغرب -

  التكنولوجيا في البالد »النزيه«في عرقلة عملية النقل 
  النامية                              

  
  
  .المعوقات .  5

    
 املعوقات الغربية   املعوقات الداخلية 

   حكومية ات سياس-
 دينة الهجرة من البادية إلى الم-
   انتشارالبطالة و األمية-
  لسكانل التوزيع غير المنتظم -

  ثالث تصدير تكنولوجيا متخلفة نسبيا إلى العالم ال-
 .هجرة األدمغة  -
 فيما يتعلق طالب العالم الثالثل عدم إعطاء الفرص -
 .التخصصات العلمية المهمة ب

 
  .ربية من التكنولوجيا  الدول العحرمت  لكنهاعالقة تكامل بينهما هي  العالقة

  
المعوقات  ثم بعد ذلك المعوقات الخارجية  الكاتب عرضحيثطريقة منظمة،:  النص أفكار الطريقة المعتمدة في عرض .6

  . التي تحول دون نقل التكنولوجيا الداخلية
  . اإلقناع من أجل  التوضيح وهوالتفسيروظيفة هذا التنظيم 

  
لتكنولوجيا  ل العربيةوضمنها الدول العالم الثالث، امتالك دول المعوقات الخارجية والداخلية التي تحول دون النصعالج ي. 7

تسمح لدول العالم الثالث بمنافستها تكنولوجيا ، لذاك  الدول المتقدمة لن ، ألنمصيب  في نظري رأي الكاتب ف. المتقدمة
لكن هذا ال يمنع من القول بأن الدول المتخلفة تتحمل هي األخرى . نولوجيا حجب العالم الغربي عن هذه الدول امتالك التكي

   .جزءا من هذا التخلف التكنولوجي والمتمثل في عدم اتخاذها خطوات توطن وترسخ التكنولوجيا محليا 
  

  الدرس اللغوي :المجال الرئيسي الثاني
1.   

  .غرس التكنولوجيا :  االستعارة 
  تات واألشجار النبا:   المستعار منه-
  التكنولوجيا  : المستعار له –
  الترسيخ  : العالقة –
  .غرس تن التكنولوجيا الأل لفظية  :القرينة –

  . الكاتب آنى عن النباتات واألشجار بأحد لوازمها وهو الغرس ،ألناستعارة مكنية : النوع
2.  
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    مسرعااألب جاء 
   .مشاريع خمسةا نناقش

  
  لتعبير واإلنشاء ا: المجال الرئيسي الثالث

  
ال  جيل من الحواسيب أو الهواتف المحمولة ةديافس، التكنولوجيا الحديثة   هو أهم ما يميزوتوالي األجيالالسريع التطور[

 فإن تصدير لذلك .ا  الحواسيب أو الهواتف المحمولة ويتجاوزهتلكريطوقوم بت جيل الحق ي حيث يتبعها،تدوم طويال 
 .التكنولوجيا الذي تجاوزه الجيل الالحق  من ذلك الجيلأيتخلف منها، م الثالث هي السقوط في نقل الالتكنولوجيا إلى العالم

 جعل التجاوز أمرا  أن عدم سماح الدول المتقدمة للمتخلفة بمنافستها تكنولوجياآمامتواصل، بشكل تجدد تالتكنولوجيا ف
  سبب / عام] واقعا

باتخاذ خطوات  إذا قامت إال  هذا التقدم التكنولوجيمواآبةخصوصا ال يمكنها لعربي  واومامع نامي العالم الفإن دول، هكذا[
قامت بمشاريع تنموية  و العلميمعاهد البحث شيدت  ذلك إال  لهاولن يتأتي. توطن وترسخ من خاللها التكنولوجيا محليا

  نتيجة /خاص ] . فعالة
 


