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         اإلبداع الفني والتكنولوجيا                                       :النص -1

إً ؿالكج اهفً تبهخنٌّهّسٖب ؿالكج ييخدث ؿتر اهـظّر، يً رشّى اهنِّف ٌّلّص اهيـبتد ّنخبتبح أهّاش اهػًٖ،        
.، ُّٕ ؿالكج غرٖتج األػّار، خؼِر اهـداء ّختػً اهّفبق  اهخٖبهٖج إهٓ رشّى اهنيتّٖخر ّفٌٌَّ اهذٌُٖج ّؿّاهيَ  

 تيّكفِٖيب يً اهـوى، فتٌٖيب ٖنضف اهـوى اهضلبئق ، ٖنخفٕ اهفً تبالٌتِبر تِب ٖرختػفيظدر اهـداء تًٖ اهفً ّاهخنٌّهّسٖب 
دًّ رغتج فٕ اهدخّل فٕ خفبظٖوِب، ؿوٓ ؿنس اهخنٌّهّسٖب اهخٕ التد هِب أً خخـبيل يؾ أدق اهخفبظٖل، ضخٓ ٖينً هِب 

.  خػتٖق االنخضبفبح اهـويٖج تظّرث ؿيوٖج   
فيب أً خؼِر خنٌّهّسٖب سدٖدث ضخٓ خٌدفؾ ػالئؾ .       أيب يؼبُر اهّفبق، فنذٖرا يب أهِتح اهخنٌّهّسٖب خٖبل اهيتدؿًٖ 

ّال خخوّ ــــــ ؿبدث ـــــ ُذٍ اهيتبدراح اهيخـسوج ... اهفٌبًٌٖ إهٓ اشخخدايِب فٕ يسبالح فٌٌِّى اهيخخوفج
يً تـع اهخـذر، ّهنً شرؿبً يب يِدح ُذٍ اهتداٖبح اهيخـذرث اهػرٖق  هـالكج تًٖ اهفً ّاهخنٌّهّسٖب أنذر ٌسبضب 

.ّؿيلب   
      ُّنذا ٌسد اهخنٌّهّسٖب دخوح ؿبهى اهفً يً أّشؾ أتّاتَ، فِٕ ضبهٖب ضرٖنج هنل اهفًٌّ، خضرم اهيٌضّخبح،  
ّخيزر األٌغبى اهيّشٖلٖج ،  ّخضبرم فٕ ظٌؾ اهدٖنّر، ّخخضنى فٕ اإلغبءث اهيشرضٖج ، ّخٌخز اهخدؽ اهشٌٖيبئٖج، 

...ّخريى اهوّضبح، ّخلّى تَأْرَضَفج اهخراد، ّخضٖل خٖبل اهيظيى اهيـيبرٔ إهٓ ّاكؾ يويّس ، ُّوى سرا  
فِٕ كبدرث ؿوٓ ٌشخ األؿيبل اهفٌٖج ّيزسِب .       هنً خنٌّهّسٖب اهيـوّيبح كد خيذل ـ أضٖبٌبـ خِدٖدا ضلٖلٖب هويتدؽ 

هلد نبً اهفً فٕ تداٖج ٌضأخَ ضرفج يذل تبكٕ اهضرف، ٌّسص فٕ أً ٖشيّ تٌفشَ فّق . ّإؿبدث اشخخدايِب ّخّؼٖفِب 
اهضرفٖج ، تـد أً ٌسص فٕ إذتبح خفردٍ، هخأخٕ خنٌّهّسٖب اهيـوّيبح  اهّٖى فخٌغط ؿوَٖ شنٌٖج ترسَ اهـبسٕ، خنبد خرخد 
تَ إهٓ شبتق ؿِدٍ، ضرفج ٖزاّهِب ُؤالء اهيًٌِّٖ اهسدد فٕ ؿظر اهيـوّيبح، ذّّ اهلدرث ؿوٓ يزر اهيّشٖلٓ، ّديز 

ّهى  خنخف خنٌّهّسٖب اهيـوّيبح تسـل إٌخبر اهيتدؽ ٌِتب هيً ٖرٖد، تل راضح خِدد . األضنبل، ّإؿبدث إٌخبر اهخظيٖيبح
إتداؿَ فٕ اهظيٖى يً خالل خػّٖر ترايز خضبنٕ اتخنبرٖخَ، ترايز ُخّهد األضنبل، ّختٌٕ اهيٌضّخبح، ّخـزف 

...األهضبً  
        ّؿوٓ اهرغى يً نل ُذا اهخِدٖد، ٖزداد ضيبس نذٖر يً اهيتدؿًٖ هخنٌّهّسٖب اهيـوّيبح ّٖراُب تـغِى يخرسب 

فلد ُّتح خنٌّهّسٖب اهيـوّيبح اهفً ضّاس سدٖدث أنذر ضشبشٖج ّكدرث ؿوٓ . ّضٖدا الٌخضبل اهفً يً أزيخَ اهراٌُج 
.اهخلبػ اهّاكؾ، ّّفرح هَ أدّاح ؿدث ّّشبئل يتخنرث هوخفبؿل يؾ سيِّرٍ، ٌّضر ٌخبر إتداؿَ   

، ( 2:ػ) ، 2001دسٌتر   ،276:،ؽ  (شوشوج ؿبهى اهيـرفج   )، "اهذلبفج اهـرتٖج ّؿظر اهيـوّيبح " ٌتٖل ؿوٕ، /د :المرجع      
(تخظرف  ) ّيب تـدُب 479:                          ط  
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: األسئلة- 2         
. اقرأ النص بتمعن، ثم أجب عن األسئلة                     

 
 (ن10)درس النصوص: المجال الرئيس األول     * 

. ـ ٖينً اؿختبر اهٌط خيذٖال هيسزّء خًٖ ّيضّرًٖ ّاغضًٖ شتق هم أً خـرفخِيب فٕ يلررم 1       

، 5...افضط ُذٍ اهفرغٖج يً خالل خـًٖٖ ؿٌّإٌ اهيسزّءخًٖ ّيضّرِٖيب اؿخيبدا ؿوٓ يؤضرًٖ داهًٖ         _    
  ن1

  ضدد  اهلغٖج اهيضّرٖج اهيػرّضج فٕ ـــــــ  ـ2     
  ن1,5....................................................  اهٌط
.ٖخداخل فٕ اهٌط ضلالً دالهٖبً أشبشٖبً  (ـ أ3       

.             ـــــ ضددُيب ، ّيذل هنل ضلل تأرتـج أهفبؼ    
.هخنٌّهّسٖب اهيـوّيبح إٖسبتٖبح ّشوتٖبح ؿوٓ اهفً  (        ة  

            ـــــ  تًٖ ُذٍ اإلٖسبتٖبح ّاهشوتٖبح تأشوّتم ،  ذى ّغص أِٖيب أكّْ ضغّرا ّخأذٖرا فٕ اهفً يـوال 
.سّاتم  

 4(................ٖنخفٓ تخبظٖخًٖ.) أترز يٌِسٖج اهنبخة فٕ اهٌط يً ضٖد تٌبؤٍ ّخظبئظَ اهوغّٖج  (        ر 
 ن 

 ــــ رنة فلرث يٌشسيج خغيٌِب أُى يـػٖبح خضوٖوم، ّخٌبكص فِٖب اهرأٔ اهذٔ ٖرْ فَٖ تـع اهيتدؿًٖ 4      
 أً 

         خنٌّهّسٖب اهيـوّيبح ُٕ اهيخرر اهّضٖد الٌخضبل اهفً يً أزيخَ اهراٌُج يؾ إتداء رأٖم 
(ن4)مكون علوم اللغة : المجال الرئيس الثاني*  ن       3..............اهخبط  

(تبخخٖبر اإلسبتج اهظضٖضج، يؾ خلدٖى خـوٖل الخخٖبرم ) ــــ خأيل اهيذبهًٖ اٗخًٖٖ، ّأٌسز اهيػوّة   1  
اهيـذـــــــــــــــ  يب ٌّؽ اهؼبُرث اهوغّٖج فَٖ  اهخـوٖل اهيٌبشة

ــــــــــــــــــ
 ـبل

"خؼِر اهـداء ّختػً اهّفبق" ...أ ـ ػتبق أّ يلبتوج؟   

 خيٖٖز يوضّؼ أّ خيٖٖز يوفّؼ ؟ 
  

ؿالكج تًٖ اهفً "...ة ـ 
"ّاهخنٌّهّسٖب أنذر ٌسبضب ّؿيلب   



."ّخضبرم فٕ ظٌؾ اهدٖنّر، ّخخضنى فٕ اإلغبءث اهيشرضٖج ّخٌخز اهخدؽ اهشٌٖيبئٖج : "...خأيل اهـتبرث اٗخٖج  _ 2    
 .يظدرا ذالذٖب  ّتًٖ ّزٌَ، ذى رنتَ فٕ سيوج يفٖدث   (أ :    اشخخرر يٌِب:    اهيػوّة      

  ن4.................... ......اشيب يٌشّتب ، ذى تًٖ االشى اهيٌشّة إهَٖ    (                                 ة
 

(ن6)مكون التعبير واإلنشاء : المجال الرئيس الثالث *   
إً ؿالكج اهفً تبهخنٌّهّسٖب ؿالكج ييخدث ؿتر اهـظّر ، يً رشّى اهنِّف ٌّلّص اهيـبتد : " يقول الكاتب في الهص  

."ّنخبتبح أهّاش اهػًٖ ، إهٓ رشّى اهنّيتّٖخر ّفٌٌَّ اهذٌُٖج ّؿّاهيَ اهخٖبهٖج    
اٌػوق يً ُذٍ اهلّهج ، ّضرر يّغّؿب إٌضبئٖب يٌشسيب ، خلبرً فَٖ تًٖ اهّشبئل اهخنٌّهّسٖج اهلدٖيج ّيذٖوخِب اهضدٖذج  _

" اهيلبرٌج ّاالشخٌخبر " اهخٕ اشخذيرُب يخخوف اهفٌبًٌٖ فٕ ؿيوٖج اإلتداؽ، يشخرضدا تيب خدرتح ؿوَٖ فٕ يِبرث
  ن6..........
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 :درس النصوص: أوال  *     
        
 ...فحص الفرضٌة ـ 1  

... عنوان النص ـ بداٌته ـ نهاٌته ـ بداٌة الفقرات ـ معجم النص : المؤشرات الدالة  ـ 
( 0،5) (بكتفى بمؤشرٌن )       

( 0،25)ـ مفاهٌم               (0،25)ـ قضاٌا معاصرة  : لمجزوءتانا  ـ 
  ن1،5......................(................0،25)ـ اإلبداع           (0،25)ـ اإلنسان والتكنولوجٌا  : لمحوران ــــ ا

 : تلخٌص القضٌة المحورٌة ـ 2
   ـ عالقة الفن بالتكنولوجٌا بٌن العداء والوفاق أو بٌن السلب و اإلٌجاب 

 ن 1،5..................................................................................(ٌقبل كل تعبٌر مناسب  )           
 : الحقالن الداللٌان(  أ ـ 3

الفن ـ نقوش ـ رسوم ـ الفنان ـ خٌال المبدعٌن ـ المنحوتات ـ األنغام الموسٌقٌة : اإلبداع  / حقل الفن   ـ 
( 0،5)...          المسرحٌة ـ الموسٌقٌة ـ اللوحات ـ التراث الفنً

ـ التكنولوجٌا ـ الكومبٌوتر ـ عوالمه ا لخٌالٌة ـ العلم ـ الحقائق ـ التكنولوجً ـ  : حقل التكنولوجٌا  ـ 
  ن1......;...........(.......................................0،5)...               تكنولوجٌا المعلومات ـ تكنولوجٌا جدٌدة

... اإلٌجابٌات والسلبٌات (  ب
النحت، الموسٌقى، المسرح، السٌنٌما،  )تقدٌم خدمات لمختلف الفنون ولكل المبدعٌن  : + من اإلٌجابٌات  ـ 

 (...                         الرسم ، الهندسة المعمارٌة
 (...التصنٌف/ التوثٌق/ الجمع )أرشفة التراث الفنً اإلنسانً                      + 
مساعدة المتلقً على التفاعل  .../ توفٌر طرق جدٌدة لنشر اإلبداع.../ تحرٌر الفنان                     + 

( 0،75)...                      الجٌد مع اإلبداع 

... إشاعة أعمال المبدع تجعلها عرضة للنهب والسرقات الفنٌة  : +من السلبٌاتـ 
... تحوٌل الفن إلى حرفة تموت فٌها روح اإلبداع واالبتكار، وتطغى فٌها الصنعة التكنولوجٌة                   + 
( 0،75)(...إعادة االستخدام/ المزج / النسخ )تقلٌد التكنولوجٌا لألعمال اإلبداعٌة                    +

  ن2..(…0،5)(شرط أن ٌكون التعلٌل مقنعا، مع مراعاة سالمة اللغة... ٌحترم رأي  التلمٌذ )...: ـ أقواهما تأثٌرا
 : منهجٌة الكاتب فً النصج ـ 

( 0،5 )...اعتماد طرٌقة استنباطٌة، تم االنطالق فٌها من العام نحو الخاص : البناء    ـ 
الوضوح فً            / التكراراللفظً/ التماسك / الجمل الخبرٌة/ ـ اللغة التقرٌرٌة : الخصائص اللغوٌة   ـ 

 ن 1..............(..............................................................0،5) (ٌكتفى بخاصٌتٌن )...        التعبٌر
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 ...فقرة تركيب ـ 4ـ 
. تقدٌم إجمالً لمضمون النص     +  
... ـ   إٌجابٌات  تكنولوجٌا المعلومات وسلبٌاتها على اإلبداع... امتداد عالقة الفن بالتكنولوجٌا عبر التارٌخ )         

 ( ن1 )(...          مؤازرة تكنولوجٌا المعلومات ـ عموما ـ المبدع والمتلقً وعملٌة اإلبداع الفنً
اإلشارة إلى اعتماد الكاتب منهجٌة استنباطٌة ولغة تقرٌرٌة وأسالٌب خبرٌة لعرض مضمون النص        + 

(   0،5)        وأفكاره   
. مع إبداء الرأي الخاص ...  قدرة الممتحن على مناقشة رأي المتحمسٌن لتكنولوجٌا المعلوماتمدى         + 

 ( ن1) (تقبل كل مناقشة مناسبة ومعللة  )              
 ن 3(.......................................................0،5). مراعاة االنسجام والتماسك وسالمة اللغة          +   

  
 (ن4:)الدرس اللغوي:  ثانيا* 

        
ـ  تم ذكر معنٌٌن فً المثال  و أ ُتبعا بما  :   التعلٌل( .     0،5  )مقابلةـ  : (أ)ـ نوع الظاهرة اللغوٌة فً المثال 1       

( 0،5).                                                                                          ٌقابلهما على الترتٌب 
ـ التمٌٌز فسر جملة مبهمة النسبة      .. : (0،5 )تمٌٌز ملحوظ : (ب )..   ..     ..     ..  ..      ..           ـ 

( 0،5).                                                                                         ورد فٌها الممٌز ملحوظا 
( 0،5( )ٌراعى فٌه الصحة واإلفادة             :)(التركٌب)    0،25 )وزنه (              0،25  ) المصدرـ( أ 2      

نع             ـ                            ـ فُعل ص
                                            
  ن4(...0،5 ) المسرح  أو السٌنما: ـ االسم المنسوب إلٌه    (0،5)المسرحٌة أو السٌنمائٌة  :  االسم المنسوب (        ب 

 
 (ن6:)درس التعبير واإلنشاء: ثالثا* 

 : من  معاٌٌر تقوٌم الموضوع       
  

 (1)...اإلشكالٌة/ ـ حصر الموضوع  1

 ....ـ رصد مظاهر االئتالف  واالختالف 2

( 2)إبراز مظاهر االئتالف  (أ 
( 2)إبراز مظاهر االختالف  ( ب

( 1)ـ تركٌب خالصة للمقارنة 3                       
  ن6..........................(مع مراعاة االنسجام والتماسك وسالمة اللغة واحترام عالمات الترقٌم  )                        

                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


