
ゅريヱلゅالبك れゅنゅحد امتحヱالم ヵヱヰن الجゅاامتح 
 ( るرة ااستدراكيヱز : الدヱليヱ2014ي ) 

 ـ ـ المヱضヱع
    لمترشحين المتمدرسينゅص بゅخ 
 

 مدة اإنجゅز المعゅمـــل المـــゅدة الشعـゆ أヱ المسゅلـポ المستـヱى

1 
ゅريヱلゅالبك ポヤمن س 

 るالتجريبي ュヱヤالع / るضيゅالري ュヱヤالع/ 
ヱヤالتدبير عヱ دゅااقتص ュ/ 

 るئيゅربヰالك れゅجيヱلヱالتكنヱ ュヱヤالع / ュヱヤالع
 るنيكيゅالميك れゅجيヱلヱالتكنヱ /るيボن التطبيヱنヘال 

るالعربي るغヤ2 ال 
 سゅعتゅن

2 

 
 

 :النص 
るالحداث れزاゅإنج 

 
 るفي إقرار العدال ヱ ،نゅدة اإنسゅسع ベيボفي تح るل العريضゅآمゅب るヤمحم るالغربي るالحداث るتجرب れヤظ          ヱ
 .المسヱゅاة بين النゅس في المجتمع الヱاحد، بゅإضゅفる إلヴ آمゅلゅヰ في تحボيベ المعجزاれ في مجゅل التボدュ الヘني

ヱ لعヤه من العسير اليュヱ الボيュゅ بجرد حسゅبي دقيヱ ベ مゅボرن بين مゅ حボボته الحداثる الغربيる في مختヤف 
ゅヰن منتظرا منゅك ゅبين م ヱ ،ゅヰتゅيヱمست . るالحداث れزاゅأن إنج ポبحيث يصبح ذل るالسرع ヱ ظゅمن       هي من ااكتظ

ゅヰヤك ゅهぼゅفي . المتعذر إحص るالغربي るته الحداثボボح ゅل إن مヱボ؛ يمكن الるليヱالشم ヱ るرنゅボع من المヱر نゅلكن، في إط
 .ممヱ ゅعدれ به         مجゅل معين هヱ أضخュ بكثير ممヱ ゅعدれ به، ヱ بほن مゅ أنجزته في مجゅل آخر هヱ أهزل بكثير 

الامتنゅهيヱ ،る ا نゅヰئيته في  ه  ات  ر  ج  م  حداثる العمヤيる التボنيる آاف المعجزاれ، إذ اكتشれヘ مجゅهل الكヱن ب  حれボボ ال
れヘاكتش ヱ ،نゅالمك ヱ نゅدة من إل الزمゅمヤل るالامرئي ゅيゅالثن ゅ؛ ممるدائم るمن حركي ゅヰヘيكتن ゅم ヱ れゅنヱترヱني ヱ れゅنヱكتر

نسゅن، فボد طヱر التボدュ التボني أشكゅل اإنتゅج المختヱ ،るヘヤ زヱد مكنゅヰ من تسخير العديد من المخترعれゅ لصゅلح اإ
 .لعゅلュااإنسゅن بボدراヱ れ طゅقれゅ كゅنれ في المゅضي من قبيل السحر، ヱ جعل اإنسゅن يصبح فعヤيゅ سيد 

من   لكن بمヱازاة هذا التボدュ العヤمي ヱ التボني المヱヰل، حدث نヱع من التعثر ヱ الخヤل في تحボيベ مゅ كゅن ينتظر 
 るعيالحداثゅااجتم ヱ نيゅل اإنسゅفي المج . るعريض れゅفئ ュゅأم ゅاسعヱ لゅالمج れقد أفسح るسيゅالسي るأن الحداث ュفرغ

 れヤقد فش ،れقヱال れفي ذا ،ゅヰفإن ،るعيゅاجتم ヱ るسيゅسي ベヱボح ヵヱاطنين ذヱا مヱن ليصبحゅي     من السكボفي تحベ 
حررهュ الذاتي ヱ ااجتمゅعي، قد أسヰمれ في شعゅر المسヱゅاة، ヱ بゅلحركる نヘسゅヰ التي هيれほ بゅヰ النゅس لتبني مشرヱع ت

                          .تヰيئتュヰ لتボヤي ヱ قبヱل الخضヱع ヱ ااستبداد
لذلポ، يمكن أن نヱボل إن الحداثる الغربيる حれボボ في جゅنبゅヰ العヤمي ヱ التボني مゅ كゅن منتظرا بل أكثر، لكن هذه 

ヱ     ة ااقتصゅديヱ る الヘشل في تحボيベ المسヱゅاة ااجتمゅعيる اإيجゅبيれゅ تضمنれ أشكゅا من الヰيمنる الثゅボفيヱ る السيطر
 .ااقتصゅديる بين النゅس

مشرヱعヱ " ゅ مゅدامれ، كمゅ يヱボل هゅبرمゅس غير أن كل ذلポ ا يغير الحداثる مゅدامれ مヤيئる بゅلヱعヱد ヱ اآمゅل، 
  .مشرヱعゅ قゅبا لヤتعديل ヱ التصحيح ヱ التヱجيه ؛"لュ يكتمل بعد 

 
 
 

 –الطبعる الثゅنيる  –نشر دار تヱبゅボل  –ヱ る مゅ بعد الحداثる الحداث. محمد سبيا 
 る(.بتصرف )  52 - 51ص ص  – 2007سن 
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るالصفح 
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ゅريヱلゅالبك れゅنゅحد امتحヱالم ヵヱヰن الجゅاامتح 
 (るرة ااستدراكيヱز : الدヱليヱ2014ي ) 

 خゅص بゅلمترشحين الممدرسين     ـ المヱضヱع  ـ
 مدة اإنجゅز المعゅمـــل المـــゅدة الشعـゆ أヱ المسゅلـポ المستـヱى

1 
ゅريヱلゅالبك ポヤمن س 

 るالتجريبي ュヱヤالع / るضيゅالري ュヱヤالع/ 
 /عュヱヤ ااقتصゅد ヱالتدبير 

 るئيゅربヰالك れゅجيヱلヱالتكنヱ ュヱヤالع / ュヱヤالع
 るنيكيゅالميك れゅجيヱلヱالتكنヱ /るيボن التطبيヱنヘال 

るالعربي るغヤن 2 الゅعتゅس 
2 

 

 ـلــــる اأسゃـــ
 

 (نقط  10) درس النصوソ : الヨجال الرئيسي اأول 
 :اقرأ النص قراءり فاحصる وأجب عヨا يأتي 

 ラ 1..................................................................................... اقゲأ العنواヱ ラ الفقりゲ اأヱلヱ ヴ بين عاقتゅヨヰ بヨوضوع النص -1
2- キギكزيال حゲヨال るيツالنصق ゅヰحゲトالتي ي る............................................................................................................................1 ラ 
 ラ 1................" ظلれ تجربる الحداثる الغربيる محملる باآمال العريضる في تحقيق سعادة اإنسان: " اشゥゲ قوメ الゅムتب-3
4- ラゅاليキ ラحقل : في النص حقاるاثギالح れاコゅイحقل  ،إنヱるاثギالح れゅقゅإخف ドゅمن النص األف ァゲガاست ، 
 ヱ ،................................................................2 ラ اクكゲ العاقる بينゅヨヰ(ثاثる نァクゅヨ لムل حقل ) ヱالعゅらراれ الギالる علヴ كل حقل    
 استァゲガ من النص ثاثる مشيゲاれ . ز الحギاثる بゅتクゅガ اإنسラゅ محورا أنشトتヨヅ ヱ ゅヰوحゅتゅヰأكギ الゅムتب تヨي  -5
 キ...............................................................................................................................................................................................1 ラالる علク ヴلك 

6-  メギفي النص، است ヵゲらガال ゆاأسلو るفゅんيفتهتاحظ كドヱ コゲجين ثم أبクوヨ1.........................................................عليه بن ラ 
 ラ 3..... ...... .ضوعاكتب فقりゲ متゅヨسるム تんムف فيゅヰ تصور الゅムتب إنコゅイاれ الحギاثる، مع إبギاء رأيك الشガصي في الヨو -7

      
 ( نقط  04) علوュ اللغる  : الヨجال الرئيسي الثاني 

る، من خاメ الメヱギイ نヨوクجゅ للنسるら ثم بين الヨنسوヱ ゆ الヨنسوゆ إليه ヱ التغيゲاれ الゅトرئاستァゲガ من النص  -1
 ラ 2........................................................................................................................................................................................................:اآتي

                 
るらالنس ァوذヨن ゆنسوヨإليه ال ゆنسوヨال るالطارئ れالتغيرا 

    
 

2-  りギمفي るلヨج ラكوヴل علヨتشت ドييز ملحوヨ2.............................................................................................................................ت ラ 
 

 (نقط  06) التعらير واإنشاء  : الヨجال الرئيسي الثالث 
 

يعتبر تثقيف و توعيる العنصر البشري للمشاركる اإيجابيる في المجتمع و ااندماج فيه أساس  "    
  ". ميる البشريる و ضامن استمرارهاالتن

 
ゅتتن ゅムسゅヨمت ゅئيゅإنش ゅاكتب موضوعゲヨんمست ،るفيه موضوع القول メヱر اゅムبط بين اأفゲال りرゅヰتك في مゅらتسムم. 
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