
 

 

 
                  

  
 

 

 

 

 

 2 لامــــاملع    SRA1 ادة  اللغة العـــــربيةــــــم ـورياـــــاألوىل مو شلك البكالالصهة 

االقتصاد والتدبري ـ الفهون التطبيقية ـ  العلوم والتكهولوجيات: العلوم التجريبية ـ العلوم الرياضية ـ علوم  املصلك أو الشعب)ة(

 مسلكا العلوم والتكهولوجيات  الكهربائية والعلوم والتكهولوجيات  امليكانيكية

 2 مدة اإلجناز 
 

 دباا اإلجوهر  :الهص ـ 

خعلق ؤلابداع والاختراع والخلق مفسداث ومفاهيم شائعت الاسخعماى في معظم ألادب التربىي اإلا

دالالث على وجىد ش يء جدًد أو حل جدًد إلاشهلت أو خلق أشياء هره اإلافسداث معاوي و جحمل و  .باإلبداع

 أو عالماث جدًدة لم جنً مىجىدة مً قبل.

القاسيت التي مان  إن ؤلاوسان مىر القدًم مازس ؤلابداع حيىما ابخنس اإلاعىى في جحد واضح للطبيعت

جعل منها مطيت لخحقيق وسان وهى ٌسخجيب لها بطسق عدًدة لي  . فالطبيعت جخحدي ؤلاٌعيش فيها قهسها ٍو

فهى لم ٌسخنً أمام ما ًىاجهه مً  حاجاجه. فقد شق الجبل، واسخصلح الصحساء، بل وازجاد الفظاء...

ت جمعاء ،صعىباث وليس أدى على قدم  .فاخترع وأبدع مً أجل حياة أفظل ومً أجل حياة البشٍس

 م واإلاعابد والقصىز وألاهساماث التي مان ٌشيدها ؤلاوسان على مس العصىز.جلو السسى مً ؤلابداع 

ت، فهىاك ؤلابداعحشمل معظم  ،إن مجاالث ؤلابداع عدًدة الفني والجمالي  جىاهب الحياة البشٍس

والاجخماعي وألاخالقي... فاإلاسأة مبدعت عىدما جقىم بطهي الطعام الري صىعخه مً أشخاث مخخلفت، وصاوع 

ملهم مبدعىن  ،وصاوع الحلي والحلىي  ،الري ًصىع العطس مً أشخاث مخخلفت مً زوائح ألاشهاز العطىز 

 إذا ما جاؤوا بيخاجاث جدًدة وغير مسبىقت.

بعظهم ًسي أن اإلاىهبت والرماء هما بمثابت فلقد اخخلفذ آزاء الباحثين في جفسير الىخاج ؤلابداعي، 

اإلاىهبت هي ا جىافسث له الظسوف اإلاىاسبت، و إذا م ،الفسد مخطلب سابق لحدور ؤلابداع في اإلاسخقبل عىد

أشهاى اإلاىهبت التي جظم  شنال مًؤلابداع  فيعخبر  ،اإلاادة الخام باليسبت لإلبداع. أما البعع آلاخس

وبإمهان هره القدزاث أن جأحي بثماز ) الرماء ( والقدزاث الاهفعاليت،  تليقعبداع القدزاث الى ؤلا لإباإلطافت 

والاججاهاث  عاليت مثل الدافعيتالشخصيت الخصائص الت مخميزة إذا جىافسث لها البيئت اإلاىاسبت و إهخاجي

 ؤلاًجابيت والاهخماماث الشخصيت.

وإذا ما أجيح لها أن جخفاعل مع ، الفسد بالقىةًمخلنها وهنرا فإن ؤلابداع قدزاث واسخعداداث 

وشاغ مقصىد ٌسعى الفسد إلى جحقيقه  وؤلابداع، فإنها جخسج مً القىة إلى الفعل ،اإلاشاهداث والخبراث

 وقد ًهىن اسخجابت لحاجت أو لخحد ًىاجهه الشخص اإلابدع. ،إلاا فيه مً فائدة للمجخمع

 .وما بعدها ـ  بتصرف 66ـ ص  0226ـ الطبعة األولى  د. سعيد عبد العسيس " المدخل إلى اإلبداع" دار الثقافة للنشر والتوزيع  ـ األردن 
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 الصفحة املوضوع ـ 2013 ـ  يةالدورة االشتدراك - تحاى اجلهوي املوحد للبكالوريااالم

 SRA1 2 اللغة العـــــربية مـــادة األوىل مو شلك البكالــــــــــورياالصهة 

 املصلك أو الشعب)ة(

   ـ العلوم التجريبية ـ العلوم الرياضية ـ علوم االقتصاد والتدبري ـ الفهون التطبيقية

   .: مسلكا العلوم والتكهولوجيات  الكهربائية و امليكانيكيةالعلوم والتكهولوجيات

2 

 : األشــئلة

 ـ اقرأ الهص قراءة متأنية ثم أجنس األنشطة اآلتية :
 

 .نقط ( عشر )  درس الهصــــوص :أوال ـ

 

 (. نقطة واحدة ) ................................................................................ هبمىطىع أبسش عالقخهو الىص  جأمل عىىانـ  1

 (. نقطة واحدة ) ...................................................................................ها الىصت التي ًطسحسالسئيحدد القظيت   ـ 2

 لفسد إلى جحقيقه إلاا فيه مً فائدةوؤلابداع وشاغ مقصىد ٌسعى ا " اشسح قىى الهاجب:ـ  3

 (. نقطة واحدة ) .......................".وقد ًهىن اسخجابت لحاجت أو لخحد ًىاجهه الشخص اإلابدع ،للمجخمع 

 جخماعي حقل الا الدالت على مل مً اث عباز أو لفاظ أزبعت أاسخخسج مً الىص  ـ4 

 (. نقطة واحدة ).................................................................................................. وصىفها في جدوى  الىفس يحقل الو 

 (.نقطة ونصف ) .............ت بينهاـعالقالا مىضحمً الىص  خيرةالفقسة ألا في مفاهيم ؤلابداع الىازدة حدد   ـ 5

قتأبسش   ـ 6 ت  الطٍس  (. قطة ونصف)ن..................... هالىص وعسض مظمىهاإلاعخمدة في بىاء  والىسائل الخعبيًر

 (. قطن ثالث) ...................................... فيها زأًو ا القظيت اإلاطسوحت في الىص مبدًاالخب فقسة جىاقش فيهـ  7

 

 نقط (. أربع )  ـــةاللغ علـوم  :ثانيا  ـ 

 

 اإلايسىب إليه والخغيير  ن ميسىبين وبيناسميمً الىص  الثالثتحدد مً خالى الفقسة  ـ 1

 (.انتقطن)  .............................................................................................................................................................  الري لحقه

 (.انتقطن) .......................... مصدز هيأةوجظمً الثاهيت  دز مسةمصجظمً ألاولى خين مفيدجين جملأوص ئ ـ  2

 

 نقط (. ست )  التعبري واإلنشاء: اثالث ـ 

ت،  إن مجاالث ؤلابداع عدًدة، " داع الفني فهىاك ؤلابحشمل معظم جىاهب الحياة البشٍس

 ."... وألاخالقيوالجمالي والاجخماعي 

 ." توسيع فكرة"  مندسباجو في مهازة  امسدثمس  جىسع في جحليل هره الفنسة 

 

 انتهــــــى
 



 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللغ٘ العـــــزبٔ٘ ادٗـــــم مً صلم البلالـْرٓاّى األالضي٘
SRA1 

 2 املــــــــاملع

 املضلم أّ الغعب)ٗ(

 ـ العلْو التجزٓبٔ٘ ـ العلْو الزٓاضٔ٘ ـ علْو االقتصاد ّالتدبري العلْو ّالتليْلْجٔات

 الفيٌْ التطبٔقٔ٘ 

 2 مــدٗ اإلجناس
 

 

 صله عياصز اإلجاب٘

 التيقٔط 

 .نقط ( عشر )  درظ اليصــــْص :أّال ـ
 

 

(. واحدة  نقطة) .ٌ ( 1) بداع اليص ْٓضح ّٓفضز جٍْز اإل .مبْضْعُ  ٍٕ عالق٘ تزابط .... الق٘ عيْاٌ اليص عـ   1  

(واحدة  نقطة) .ٌ ( 1)   ىغأتُ ّدلاالتُ ّعزّط حدّثُ :اإلبداعاليص قطٔ٘ ٓطزح ـ   2  

(. واحدة  نقطة) . ٌ ( 1) خطاٛ ل٘ بْضْح ّبأصلْب صلٔه خال مً األقبل كل عزح ٓعلط مطنٌْ القْٓـ  3  

 دال٘ علٙ كل حقل مجل :أّ عبارات  تقبل أربع٘ ألفاظ ـ  4       

 .( 0,00)احلقل اليفضٕالدال٘ علٙ أّ العبارات األلفاظ  .( 0,00)االجتناعٕقل احلالدال٘ علٙ أّ العبارات أللفاظ ا

بغزٓ٘ ـ احلٔاٗ البغزٓ٘ ـ االجتناعٕ ـ املزأٗ ـ صاىع  ـ ال

 ....اجملتنع  ـ البٔٝ٘ ـ العطْر ـ  صاىع احللٕ ّاحللْٚ 

العقلٔ٘ ـ القدرات االىفعالٔ٘ ـ اخلصاٜص الغدصٔ٘ ـ املٍْب٘ ـ الذكاٛ ـ القدرات 

 ... ت ـ االٍتنامات الغدصٔ٘ ـ القدرات ـ اصتعدادا اإلجيابٔ٘الدافعٔ٘ ـ االجتاٍات 

 

(. واحدة  نقطة)  

 

: ـ قدرات ّاصتعدادات بالقْٗ أّ بالفعل ـ ىغاط مقصْد حيققُ الفزد لفاٜدٗ اجملتنع ـ االصتجاب٘  إلبداع يف الفقزٗ األخريٗ مً اليصمفأٍه اـ   5       

 . ٌ ( 1) ......حلاج٘ أّ لتخد ..

 ....( 0500)   لإلبداعالعالق٘ بٔيَا أىَا تتلامل  لتخدٓد  مفَْو  عامل ـ 

(. نقطة ونصف )  

 ( 0500) ....بياٛ ميطقٕ متدرج ـ ّاضح ملٌْ مً مقدم٘ ّعزض ّخامت٘ تصنٔه ميَجٕ: ٗ يف بياٛ اليص ّعزض أفلارِالطزٓق٘ املعتندـ  6

أصالٔب خربٓ٘ تقزٓزٓ٘ ّاصتعنال رّابط ميطقٔ٘ : العطف ـ تْظٔف االصتيتاج ـ ّالتنجٔل ـ ّالتعلٔل : احلجاج ّاالصتدالل الْصاٜل التعبريٓ٘ ـ 

 . ٌ ( 1)  الغزط ـ التْكٔد 

( نقطة ونصف )  

 

( ثالث نقط ) .ّٓبدٖ رأُٓ فَٔا  اإلبداع ـ مً امليتعز أٌ ٓياقػ املرتعح قطٔ٘ 7   

 نقط (. أربع)   ـــ٘اللغ علـْو  ثاىٔا:ـ 
 .للتغٔري   0520 ـ    للنيضْب إلُٔ 0520ـ   للنجال  0500   ـ ٓقبل مجاالٌ مً بني األمجل٘ اآلتٔ٘ :

 

 التغٔري امليضْب إلُٔ امليضْب

 إحلاق ٓاٛ اليضب٘ مغددٗ ّكضز ما قبلَا البغز ـ الفً ـ اجلنال ـ االجتناع ـ األخالق البغزٓ٘ ـ الفين ـ اجلنالٕ ـ االجتناعٕ ـ األخالقٕ.

 

 

( نقطتان)  

( نقطتان) . للل مجل٘ ( ّاحدٗ ) ىقط٘ٓغرتط يف كل مجل٘ أٌ تلٌْ مً اإلىتاج الغدصٕ للنرتعح ، صلٔن٘ الرتكٔب ، ّاضخ٘ املعيٙ  ـ  2  

 نقط (. ست)  التعبري ّاإلىغاٛ  :ثالجاـ 

 ـ ٓزاعٙ يف التقْٓه ما ٓأتٕ :       

 )نقطتان (.ـ االلتشاو باملطلْب                         

 )نقطتان (. ـ تْظٔف  ملتضبات املَارٗ                       

 )نقطتان (. ـ  صالم٘ اللغ٘ ّاصتعنال عالمات الرتقٔه                       

 
 اىتَــــــٙ

 

 

 

عياصز اإلجاب٘ 

 ّصله التيقٔط

 الصفخ٘

1 

1 
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