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شعبة اآلداب
توصيات منهجية
منهجية تحرير المقال في التاريخ:
المقال هو اختبار يهدف إلى تقييم قدرة
الممتحن في البكالوريا على تعبئة معارفه
وتنظيمها وفق تخطيط منطقي لإلجابة
عن اإلشكالية ال ّتي طرحها الموضوع.
يتكوّ ن هذا العمل من ثالثة أقسام:
 المقدّ مة:تتألّف من العناصر التالية:
 وضع الموضوع في إطاره التاريخيوالمجالي.
 تحديد اإلشكالية بد ّقة. اإلعالن عن عناصر الموضوع فيشكل تساؤالت في أغلب األحيان.
 الجوهر:يتطلّب ّتحرير مقال في التاريخ حسن
توظيف المعطيات ال ّتاريخية ويخضع إلى
عدد من االعتبارات ويقوم عموما على
التم ّ
شي التالي:
 تناول عناصر الموضوع بال ّشرح وفق
التخطيط المعلن عنه في المقدّمة ضمن
ومتماسك.
مسترسل
تحرير
 االنطالق في ك ّل عنصر بالفكرة العامّةث ّم تناولها بال ّ
شرح المفصّل وتدعيمها
بالشواهد والوقائع والتواريخ واألحداث
في سياق يقوم على البرهنة واالستدالل.
 اعتماد اللّغة المخصوصة للتاريخبتوظيف معجم المصطلحات والمفاهيم
الخاصّة بالمادّة وتعريفها عند الضرورة.
 إحكام الرّبط بين العناصر الفرعيّةوالعناصر الرئيسية باعتماد جمل انتقالية
تح ّقق حسن التخلّص.
 الحرص على وضوح عناصرالموضوع ومكوّ ناته شكال ومضمونا
بترك فراغ بين المقدّمة والجوهر وبين
الجوهر والخاتمة والرّجوع إلى السّطر
عند المرور من عنصر فرعي إلى آخر.
 الخاتمة :تتكوّ ن عموما من عنصرين أساسيين:
 اإلجابة عن اإلشكالية ال ّتي ت ّم اإلعالنعنها في المقدّمة على أن ال يتحوّ ل ذلك
إلى خالصة لعناصر الموضوع.
 فتح آفاق على إشكالية جديدة لها صلةبالموضوع المدروس.

التاريخ

منهجيـــة دراسة الوثيقة أو الوثائق تاريخية
تهدف دراسة وثيقة أو وثائق في التاريخ إلى اختبار قدرة الممتحن
في البكالوريا على:
 التعامل مع الوثيقة أو الوثائق قراءة وتحليال وشرحا واستنتاجاوتقييما.
 حسن استغالل المعلومات المكتسبة واحكام توظيفها لدراسةالوثيقة أو الوثائق.
تتألّف دراسة الوثيقة أو الوثائق من ثالثة أجزاء مترابطة ومتكاملة:
 التقديم:يهدف إلى التعريف بالوثيقة أو بالوثائق ووضعها في إطارها
التاريخي وتحديد موضوعها وطرح التساؤالت التي تثيرها من
خالل المراحل التالية:
 تحديد نوعيتها. التعريف بمصدرها أو مصادرها. التعريف بمؤلفها بما يفيد موضوع الدراسة. تحديد إطارها التاريخـي على المستويين المحلي والعالمي. تحديد موضوعها وطرح االشكاليات التي تثيرها الوثيقة أوالوثائق واالعالن عن عناصر الدراسة باالعتماد على األسئلة
التوجيهية المصاحبة.
 الجوهر:يهدف إلى دراسة الوثائق دراسة مع ّمقة بتفسير محتوياتها وتحليل
مقاصدها وأبعادها ،وذلك بـ:
 التّعمـــــق في دراســـة الوثائــق حسب اإلشكاليات المطروحة. تنظيم الدراسة في شكل عناصر رئيسية حسب اإلشكاليّـات التيتطرحها الوثائق ،ويتألّف كل عنصر من فقرات تتض ّمن كل واحدة
منها فكرة أساسية.
 اعتماد تسلسل منطقي في ترتيب الفقرات وحسن التخلّص عندالمرور من عنصر إلى آخر.
 االنطال من األفكار والمعطيات التي تقدمها الوثيقة أو الوثائقلتحديد األحداث والظواهر التاريخية التي تتضمنها.
 شرح مقاصد مؤلّف أو تحديد ما يمكن استنتاجه من معطياتتوفّرها الوثيقة أو الوثائق.
 تقييم هذه المعطيات ونقدها بتوظيف المكتسبات المعرفية حسبمتطلبات إشكاليات الوثيقة أو الوثائق دون السقوط في السرد
المجاني أو المحاكاة.
 الخاتمــــــــة:تهدف إلى تقييم الوثيقة أو الوثائق وذلك بـ:
 إبراز أهميتها وبيان حدودها اعتمادا على االستنتاجات التي ت ّمالتوصّل إليها خالل مراحل الدراسة.

الموضوع األول  :مقال
امتحان البكالوريا دورة الرئيسية  1024الشعبة  :اآلدا التاري
انبثق عن الحرب العالمية الثانية نظام دولي جديد أسهم في تصعيد النضال و دفع مسيرة االستقالل بكل
من تونس و المغرب األقصى.
 بيَن مالمح هذا النظام الدولي الجديد مبرزا استفادة حركتي التحرر الوطني بالبلدين.تنوع أشكاله بالبلدين لتحقيق االستقالل.
 أبرز مظاهر تصعيد النضال و َاإلصالح
المقدمة :
أفرزت الحرب العالمية الثانية نظاما دوليا جديدا اتسم بتراجع القوى االستعمارية األوروبية وبروز
عمالقين جديدين .وقد استفادت حركات التحرر الوطني وخاصة منها تونس والمغرب األقصى من
الظرفية الجديدة للدخول في مرحلة حاسمة من النضال من أجل التحرر واالنعتاق.
ما هي مالمح النظام الدولي الجديد ومظاهر استفادة حركتي التحرر الوطني في كل من تونس والمغرب
األقصى منه ؟ وما هي مظاهر تصعيد النضال وتنوع أشكاله بالبلدين لتحقيق االستقالل ؟
 -Iمالمح النظام الدولي الجديد المنبق عن الحر العالمية الثانية واستفادة حركات التحرر الوطني بكل
من تونس والمغر األقصى منه.
 .2مالح النظام الدولي الجديد المنبثق عن الحر العالمية الثانية:
 تراجع وزن القوى االستعمارية : تعرض الدول االستعمارية أثناء الحرب إلى الغزو واالحتالل من قبل القوات األلمانية.
 تحولها ومستعمراتها إلى ساحات حرب مما ألحق بها الدمار والخراب وأنهكها اقتصاديا وحط من
مكانتها في نظر سكان المستعمرات.
 اكتشاف سكان المستعمرات ضعف القوى االستعمارية وعجزها عن مقاومة قوات المحور و
فأصبحوا أكثر جرأة على المطالبة بحقوقهم
 بروز عمالقين جديدين مناهضين لالستعمار :مقابل تراجع القوى االستعمارية األوروبية برز كل منالواليات المتحدة واالتحاد السوفياتي كعمالقين جديدين مناهضين لالستعمار.
 الواليات المتحدة األمريكية :مناهضتها لالستعمار من خالل إمضاء الرئيس روزفلت " ميثاق
األطلسي " القاضي باحترام حق الشعوب في تقرير المصير وذلك العتبارات استراتيجية.
 االتحاد السوفياتي  :مساندة حركات التحرر الوطني من منطلق صراعه ضد االمبريالية.
 نشأة منظمات دولية مساندة لحركات التحرر: إدانة منظمة األمم المتحدة االستعمار منذ نشأتها سنة  5491وتأكيد ميثاقها على حق الشعوب في
تقرير المصير ومساهمتها في تقويض أي مشروعية لالستعمار من خالل قراريها المؤرخين في
 51ديسمبر  5411و  59ديسمبر  5491والمتعلقين بـ" التصفية العاجلة و الالمشروطة لجميع
أشكال االستعمار".
 مساندة جامعة الدول العربية منذ تأسيسها في مارس  5491للبلدان العربية التي لم تنل استقاللها
من خالل نشاط مكتب المغرب العربي بالقاهرة.
 التضامن اإلفريقي اآلسيوي منذ انعقاد مؤتمر باندونغ في أفريل  5411والذي أكدت مقرراته على
حق الشعوب في تقرير المصير.
 -استقالل بعض المستعمرات بآسيا و المشرق العربي :

استقالل سوريا و لبنان سنة  – 5491استقالل الهند  – 5491استقالل أندونيسيا ....5494
 .1استفادة حركتي التحرر الوطني بكل من تونس والمغر األقصى من النظام الدولي الجديد:
 االستفادة من تأييد العمالقين لقضايا التحرر في إطار الحرب الباردة :تأييد الواليات المتحدة أساسا: بالنسبة إلى لمغرب األقصى :الحصول على تأييد الواليات المتحدة لالستقالل على إثر لقاء
السلطان محمد بن يوسف للرئيس األمريكي روزفلت سنة .5491
 بالنسبة إلى تونس :اعتبر الوطنيون التأييد األمريكي ورقة ضغط على فرنسا ورفضوا التعامل
مع المعسكر الشيوعي ،وتأكد ذلك مع زيارة الحبيب بورقيبة للواليات المتحدة في أواخر 5499
وفي صائفة .5415
 عرض القضيتين التونسية والمغربية على منظمة األمم المتحدة :إدراج القضية التونسية في جدولأعمال األمم المتحدة في ديسمبر .5411
 اكتساب مساندة جامعة الدول العربية من خالل تأسيس "مكتب المغرب العربي" سنة  5491والذيترأسه الزعيم المغربي عبد الكريم الخطابي وتولى الحبيب بورقيبة الكتابة العامة وانبثقت عنه لجنة تحرير
المغرب العربي للتنسيق بين حركات التحرر الوطني بالمغرب العربي لتحقيق االستقالل.
 اكتساب مساندة مؤتمر باندونغ الذي أكدت مقرراته على دعم الدول المكافحة من أجل التحرر بكلالوسائل وال سيما دول المغرب العربي.
 بروز منظمات وطنية جديدة في البلدين مثل االتحاد العام التونسي للشغل الذي استفاد من عالقاته معمنظمات عالمية مثل الجامعة العالمية للنقابات الحرة ( السيزل ) الواقعة تحت تأثير النقابات األمريكية،
وحرص الوطنيين مثل فرحات حشاد على االستفادة من تأييدها لحركات التحرر بآسيا وإفريقيا في إطار
الحرب الباردة.
 - IIمظاهر تصعيد النضال و تنوع أشكاله بالبلدين لتحقيق االستقالل :
 .2في مستوى التنظيم:
برز ذلك من خالل تكوين أحزاب ومنظمات وطنية جديدة وتوسع قاعدة العمل الوطني مجاليا واجتماعيا،
وتضافر القوى الوطنية من أحزاب ومنظمات وجمعيات وتشكل جبهات وطنية لتعبئة كل القوى وتأطيرها
من أجل االستقالل:
 في تونس :استعادة الحزب الدستوري الجديد لنشاطه وتزعمه الحركة الوطنية ،وتـأسيس الجبهة
الوطنية فيفري  ،5491وتأسيس منظمات وجمعيات جديدة مثل االتحاد العام التونسي للشغل
واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة واالتحاد العام للفالحة التونسية.
 في المغرب األقصى :تدعم األحزاب مع بروز حزب االستقالل تكتل األحزاب المغربية ضمن
"جبهة وطنية " ،هذا إضافة إلى الدور الرئيسي للسلطان محمد بن يوسف.
 .1في مستوى البرامج:
تجذر المطالب الوطنية ورفع مطلب االستقالل ورفض االصالحات الشكلية والمفروضة:
 في المغرب  :المطالبة باالستقالل أثناء الحرب الحربية الثانية وتأكيد حزب االستقالل على هذا
المطلب سنة .5499
 في تونس بعد الحرب مباشرة  :انعقاد المؤتمر الوطني المعروف بمؤتمر ليلة القدر انعقد في
 12اوت  2441جسد الوحدة الوطنية بين القوى والفصائل السياسية اذ حضره الحزبين القديم
والجديد واالتحاد العام التونسي للشغل وعديد الشخصيات والمنظمات الوطنية واجمعوا خالله

على المطالبة باالستقالل التام ( باستثناء الحزب الشيوعي الذي عدل من موقفه تدريجيا للمطالبة
باالستقالل منذ .)5411
 .1في مستوى أشكال النضال :اعتمدت الحركتين الوطنيتين التونسية والمغربية طرق نضالية
متنوعة :
 النضال السلمي : النضال السياسي واالجتماعي :عبر تعبئة الجماهير حول األحزاب السياسية عن طريق الصحافة
والدعاية الحزبية وتنظيم المظاهرات والحث على الدخول في مصادمات مع قوات االحتالل .إلى
جانب تكثف النضال االجتماعي عبر االضرابات العمالية التي تكتسي في أغلب األحيان طابعا
سياسيا ،مثال أحداث صفاقس  1أوت  5491وإضراب  51و 11و  11ديسمبر  5415بتونس
لمساندة المطالب الوطنية والمظاهرات الدامية بالدار البيضاء في ديسمبر  5411احتجاجا على
اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد.
 تدويل القضيتين والتشهير بالسياسة االستعمارية في المحافل الدولية ،سواء عبر المندوبين
الوطنيين بالدول األوروبية واآلسيوية واألمريكية أو برفع شكاوى إلى منظمة األمم المتحدة
والنجاح في إدراج قضية تونس في جدول أعمال األمم المتحدة..
 التفاوض مع االستعمار :تعدد تجارب الحوار بين الوطنيين التونسيين و فرنسا
 الكفاح المسلح : في المغرب األقصى  :تكوين جيش التحرير المغربي واندالع المقاومة المسلحة بداية من 5415
نتيجة تصلب السياسة االستعمارية وخلع السلطان محمد بن يوسف و نفيه.
 في تونس اندالع المقاومة المسلحة بين  5419- 5411والتي خاضت عدة معارك ضد األهداف
االستعمارية.
تجذر العمل الوطني بالبلدين في مستوى البرامج وأشكال النضال وتمكنا بفضل نضاالت شعوبهما
من تحقيق االستقالل في مارس .5419
الخاتمة :
تميزت الظرفية العالمية المنبثقة عن الحرب ببروز نظام دولي اتسم بتراجع القوى االستعمارية وبروز
العمالقين األمريكي والسوفياتي واستفادة كل من تونس والمغرب األقصى بتصعيد النضال لتحقيق
استقاللهما سنة .5419

التاري

الموضوع األول  :دراسة نص

امتحان البكالوريا دورة الرئيسية  1024الشعبة  :اآلدا
التقديم :
مقتطفات من خطاب سياسي لزعيم الحزب الفاشي اإليطالي ينيتو موسوليني والذي تمكن من الوصول إلى
السلطة سنة  ،2211وقد ألقى موسوليني خطابه هذا بميالنو في  2نوفمبر  ،2291ورد بكتاب "نصوص
التاريخ المعاصر" القرن العشرين ،الجزء الثاني ،مركز النشر الجامعي ببوردو ،من الصفحتين
272و .271ويتن ّزل هذا الخطاب في إطار توتّر العالقات الدولية خالل فترة ما بين الحربين وخاصة
خالل أواسط الثالثينات .وقد اتسمت فترة تاريخية بفشل سياسة األمن الجماعي التي اعتمدتها جمعية األمم
نتيجة تحديات الدكتاتوريات وتقاربها و ضعف الديمقراطيات و تباعدها مما تسبب في توتر العالقات
الدولية .
وطرح موسوليني في خطابه موقفه من سياسة األمن الجماعي والتقارب األلماني واإليطالي سنة .2291
فما هو موقف موسوليني من سياسة األمن الجماعي ؟ وما هي ظروف التقارب اإليطالي األلماني سنة
 2291و دوافعه ؟ وما هي انعكاسات هذا التقارب على العالقات الدولية إلى حدود  2292؟
 Iـ موقف موسوليني من سياسة األمن الجماعي:
 .2سياسة األمن الجماعي :
تتمثّل في السياسة التي اعتمدتها الدول المنتصرة بعد الحرب العالمية األولى للمحافظة على السلم واألمن
في العالم ،وتقوم هذه السياسة على حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية ووضع ح ّد للسباق نحو التسلح
ورفض الدبلوماسية السرية ،وتكفّلت جمعية األمم  -وهي منظمة أممية تأسست في أعقاب الحرب العلمية
األولى طبقا للمادة  21من برنامج الرئيس األمريكي ويلسن  -باإلشراف على تنفيذ سياسة األمن الجماعي.
 .1رفض موسوليني لسياسة األمن الجماعي:
غير أن سياسة األمن الجماعي التي عملت الدول المنتصرة وخاصة الثالثة الكبار على فرضها على بقية
الدول وخاصة الدول المنهزمة أثناء الحرب العالمية األولى والدول التي لم تنل نصيبها من الترضيات مثل
إيطاليا التي تع ّمقت فيها األزمة االقتصادية واالجتماعية والسياسية .وقد وجدت هذه السياسية معارضة من
بعض الدول األوروبية خاصة منها الدول التي ارتقت فيها األنظمة الكليانية للسلطة ،إذ أ ّكد موسيليني في
خطابه رفض هذه السياسية "نحن الفاشيين ،نرفض الوهم المسمى األمن الجماعي" .ويعود رفض الزعيم
الفاشي موسوليني لسياسة األمن الجماعي لعدة أسباب :
 خيبة أمل إيطاليا من المبادئ الويلسنية نتيجة تجاهل الحلفاء المطالب الترابية اإليطالية واستبعادها عناقتسام المستعمرات األلمانية وهي نتائج دون مستوى التضحيات الجسيمة.
 الصعوبات االقتصادية المنج ّرة عن الحرب العالمية األولى ثم مضاعفات أزمة الثالثينات :فقد خلّفتالحرب العالمية األولى أزمة اقتصادية حادة في إيطاليا أفلست على إثرها المؤسسات وتضخمت الديون
وتفاقم التضخم المالي و انهارت قيمة العملة ،وزاد الوصع تأ ّزما بفعل تأثيرات أزمة الثالثينات
االقتصادية التي جعلت من إيطاليا دولة " بروليتارية " حسب تعبير موسوليني الفتقارها للمستعمرات.
 رغبة إيطاليا في توسيع نفوذها االستعماري ومعارضة جمعية األمم للغزو اإليطالي ألثيوبيا -2291 ،2291حيث سعت إيطاليا إلى التوسع والحصول على مستعمرات بحثا عن المواد األولية واألسواق
لتجاوز الصعوبات االقتصادية ،فقامت في أكتوبر  2291بغزو أثيوبيا العضو في المنظمة األممية
واستكملت احتاللها سنة  .2291فقامت جمعية األمم بفرض جملة من العقوبات على إيطاليا التي
غادرت جمعية األمم في ديسمبر  2297وبذلك فشلت العقوبات االقتصادية التي فرضت عليها .

 فقدان جمعية األمم لمصداقيتها وتمثيليتها وتحولها إلى أداة في خدمة أطماع القوى االستعمارية الكبرى(فرنسا وبريطانيا) من خالل إقرار االنتداب الفرنسي والبريطاني على بلدان المشرق العربي بعد
انهيار االمبراطورية العثمانية
تشابه الوضعين في إيطاليا و ألمانيا أدى إلى تقارب البلدين فما هي ظروف و دوافع هذا التقارب؟
 IIـ ظروف التقار بين إيطاليا و ألمانيا و دوافعه :
 .2ظروف التقار :
كان احتالل إيطاليا ألثيوبيا فرصة للتقارب األلماني اإليطالي ،حيث رفضت ألمانيا تطبيق العقوبات التي
فرضتها جمعية األمم على إيطاليا عند غزوها ألثيوبيا ،وقد مهّد ذلك لتشكل " محور روما ـ برلين سنة
 " 2291وهو مصطلح ورد ألول مرة في خطاب موسوليني .في نفس الوقت الذي شرع فيه الزعيم
النازي أدوف هتلر في تنفيذ سياسته التوسعية تحقيقا للمجال الحيوي الذي يعتبره أساسيا بالنسبة أللمانيا.
كما تزامن ذلك مع اندالع الحرب األهلية االسبانية التي د ّعمت خاللها األنظمة الكليانية الجنرال فرانكو
وش ّكل انتصاره دعما للجبهة الدكتاتورية بأوروبا.
 .1دوافع التقار :
 التقارب اإليديولوجي بين الفاشية والنازية وبين طبيعة النظامين الفاشي والنازي :باعتبارهما مناألنظمة الكليانية المعادية للحرية والديمقراطية .وقد استغلّت األحزاب الفاشية والنازية األزمة الشاملة التي
مرت بها الديمقراطيات الفتية في كل من إيطاليا وألمانيا للوصول للسلطة ،وحسم الصراع االجتماعي
بالقوة والعنف ،وسوف يسلكان سياسة خارجية توسعية للحصول على مستعمرات وتحقيق المجال الحيوي.
 سعي كل من النظام الفاشي والنظام النازي إلى مراجعة المعاهدات المنبثقة عن الحرب العالمية األولى :لقد عملت ألمانيا للتخلص من القيود المكبلة التي فرضتها معاهدة فرساي ،خاصة بعد فشل ندوة جنيف
لنزع السالح سنة 2291على إثر رفض فرنسا حق ألمانيا في المساواة في التسلح وانسحاب ألمانيا من
جمعية األمم سنة .2299وقد مثّل التقارب اإليطالي األلماني ضربا التفاقية ستيريزا التي عقدت في أفريل
 2291بين فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكان غرضها التصدي أللمانيا الهتلرية التي شرعت في نقض
معاهدة فرساي .هذا باإلضافة إلى انسحاب إيطاليا كذلك من جمعية األمم سنة 2297بعد فرض العقوبات
االقتصادية عليها.
 السياسة التوسعية للنظامين الفاشي والنازي  :لقد سعى النظام الفاشي منذ وصوله للسلطة سنة  2211إلى"إعادة مجد روما" والمطالبة بإعادة تقسيم المستعمرات ،وفي نفس االتجاه سعي هتلر منذ وصوله للسلطة
سنة  2299تطبيق برنامجه التوسعي الذي يقوم على نقض معاهدة فرساي وتحقيق المجال الحيوي للشعب
األلماني.
 IIIـ انعكاسات التقار اإليطالي األلماني على العالقات الدولية إلى حدود :2191
 .2تدعم محور روما برلين :
تد ّعم التقارب اإليطالي األلماني بتشكيل الحلف المضاد للشيوعية بين ألمانيا واليابان في نوفمبر 2297
تحسبا لتدخل سوفياتي ضد مشاريع اليابان التوسعية في الصين وانضمت إليه فيما بعد كل من إيطاليا
والمجر وإسبانيا.
 .1السباق نحو التسلح :
اعتمدت األنظمة الفاشية سياسة اقتصادية موجهة للحرب وذلك لمجابهة مضاعفات أزمة الثالثينات
وتشغيل العاطلين ولتحقيق المجال الحيوي من خالل التركيز على صناعة األسلحة.
 .9انتهاج سياسة توسعية هددت السلم في أوروبا :

انتهجت األنظمة الكليانية سياسة توسّعية تجسّمت في احتالل إيطاليا أللبانيا سنة  2292وعقد الحلف
الفوالذي مع ألمانيا ،في نفس الوقت الذي عمل فيه النظام النازي على االنطالق في تنفيذ برنامج هتلر
لتحقيق المجال الحيوي وهو مجال يقع شرق القارة األوروبية ،وقد مثّلت الخطوة األولى منه في ضم
الجرمانيين الذين يعيشون خارج الرايخ بدءا بالنمسا في مارس  ،2291ثم المطالبة بمنطقة السودات
التابعة لتشيكوسلوفاكيا على إثر انعقاد مؤتمر ميونيخ في  12و 93سبتمبر  ،2291والذي انتهى بتلبية
أطماع هتلر التوسعية فتم ضم كامل تشيكوسلوفاكيا ثم طالب بمدينة دانتزيغ وتسهيالت بالممر البولوني.
وتأ ّكدت الطموحات التوسعية لألنظمة الكليانية خاصة بعد توقيع ألمانيا لمعاهدة عدم االعتداء مع االتحاد
السوفياتي ،في  19أوت  ،2292لتجنب الحرب على جبهتين وفي غرة سبتمبر  2292اقتحمت الجيوش
األلمانية األراضي البولونية.
توتر العالقات الدولية و السير نحو الحرب
الخاتمة :
تكمن أهمية النص في أن صاحبه الزعيم الفاشي بينيتو موسوليني كان طرفا في األحداث التي يتناولها
وفاعال أساسيا ،إلى جانب زعيم الحزب النازي ادولف هتلر ،في توتّر العالقات الدولية أثناء ثالثينات
القرن العشرين ،خاصة وأن النظام الفاشي وكذلك النظام النازي كانا متفقين من حيث األهداف والتوجهات
وساهما في فشل سياسة األمن الجماعي باعتماد سياسة توسعية ستؤدي إلى اندالع أكثر الحروب فتكا
وضراوة في تاريخ البشرية.

 -فتح آفا على اشكاليات جديدة لها عالقة بموضوع الدراسة.

جغرافيا
منهجية تحرير المقال في الجغرافيا
يهدف المقال في الجغرافيا إلى اختبار قدرة
الممتحن في البكالوريا على تعبئة معارفه
وتنظيمها وفق تخطيط منطقي لمعالجة مسائل
واشكاليات تدرس الظواهر الجغرافية ضمن
المجال الجغرافي وتبيّن العالقات والتفاعالت
بينها وفق ما يطرحه الموضوع.
يتكوّ ن هذا العمل من ثالثة أقسام:
 المق ّدمة:تهدف إلى تأطير الموضوع المدروس
واالشكاليات التي يطرحها وأفكاره المحورية
وتتألّف من العناصر التالية:
 تحديد اإلطار العام للموضوع (اإلطارالمجالي بمستوياته المختلفة العالمي ،الوطني،
اإلقليمي ،اإلطار الزماني.)...
 تحديد اإلشكالية بد ّقة. اإلعالن عن عناصر الموضوع في شكلتساؤالت في أغلب األحيان.
 الجوهر:يتطلّب ّتحرير مقال في الجغرافيا حسن توظيف
المكتسبات المعرفية في سياق اشكاليات
الموضوع المطروح ،ويخضع إلى عدد من
االعتبارات ،ويقوم عموما على التم ّ
شي التالي:
 تناول عناصر الموضوع بال ّشرح وفق
التخطيط المعلن عنه في المقدّمة ضمن تحرير
ومتماسك.
مسترسل
 االنطالق في ك ّل عنصر بالفكرة العامّة ث ّمتناولها بال ّ
شرح المفصّل وتدعيمها بمعطيات
احصائية (أرقام ،نسب مئوية )...ورسوم بيانية
وأمثلة معبّرة في سياق يقوم على البرهنة
واالستدالل.
 اعتماد اللّغة المخصوصة للجغرافيا بتوظيفمعجم المصطلحات والمفاهيم الخاصّة بالمادّة
الضرورة.
عند
وتعريفها
 إحكام الرّبط بين العناصر الفرعيّة والعناصرالرئيسية باعتماد جمل انتقالية تح ّقق حسن
التخلّص.
 الحرص على وضوح عناصر الموضوعومكوّ ناته شكال ومضمونا بترك فراغ بين
المقدّمة والجوهر وبين الجوهر والخاتمة
والرّجوع إلى السّطر عند المرور من عنصر
فرعي إلى آخر.
 الخاتمة :تتكوّ ن عموما من عنصرين أساسيين:
 اإلجابة عن اإلشكالية ال ّتي ت ّم اإلعالن عنهافي المقدّمة على أن ال يتح ّول ذلك إلى خالصة
لعناصر الموضوع.
 فتح آفاق على إشكالية جديدة لها صلةبالموضوع المدروس.

توصيات منهجية
منهجية دراسة مجموعة من الوثائق الجغرافية
دراسة الوثائق الجغرافية هي إحدى صيغ االختبار في الجغرافيا
وتمتاز بتنوعها (جدول احصائي ،نص ،خريطة ،رسم بياني ،رسم
توضيحي ،صورة ،رسم كاريكاتوري )...وتهدف إلى دراستها إلى
ترجمة معطياتها إلى أفكار معبّرة عن ظواهر جغرافية وتوظفها في
بناء المجال الجغرافي .وتختلف منهجية استثمار الوثائق باختالف
طبيعة كل صنف منها:
 الجداول االحصائية :يتطلب استنباط األفكار من الجداول واخضاعمضمونها إلى عملية معالجة احصائية قصد زيادة توضيحها وإلى
تحويل بياني ييسّر قراءتها ويعين على االستنتاج من خاللها.
 النصّ  :يتطلّب استخراج األفكار الرئيسية التي تهيكله والمصطلحاتوالمفاهيم التي يضمنها وتعريفها وتفسيرها وتحديد المستويات المجالية
(المجال العالمي ،الوطني ،اإلقليمي ،المحلي) التي يدرسها.
ويستوجب دراسة الوثائق الجغرافية المتن ّوعة تملّك منهجية مالئمة
حتى يتمكن الممتحن في البكالوريا من الوصول إلى االجابة المناسبة،
وذلك عبر التأليف بين طرق التعامل مع تلك الوثائق واستثمارها لتقديم
عمل إنشائي تأليفي يعالج االشكاليات التي تطرحها ،ويتكوّ ن من:
تقديم الوثائق:
يهدف إلى التعريف بالوثائق ووضعها في إطارها المجالي والزمني
وتحديد موضوعها وطرح التساؤالت التي تثيرها من خالل المراحل
التالية:
 تحديد نوعيتها. التعريف بمصدرها أو مصادرها. تحديد إطارها المجالي والفترة الزمنية التي تغطيها. تحديد موضوعها وطرح االشكاليات التي تثيرها واالعالن عنعناصر الدراسة باالعتماد على األسئلة التوجيهية المصاحبة.
 الجوهر:يهدف إلى دراسة الوثائق دراسة مع ّمقة للوثائق بتفسير محتوياتها
وتحليل الظاهر المجالية التي تطرحها بإبراز حالتها (إذا كانت
المعطيات االحصائية ثابتة) أو تط ّورها (إذا كانت المعطيات
االحصائية تط ّورية) ،وشرحها بتحديد العوامل المفسّرة لها ومقوّ ماتها
وأسساها ،والتعليق عليها بإبراز أبعادها المجالية عالميا ووطنيا واقليميا
ومحليا ،وتقييمها بتنسيب الظاهرة المدروسة ،وذلك بـ:
 تنظيم الدراسة في شكل عناصر رئيسية حسب اإلشكاليّـات التيتطرحها الوثائق ،ويتألّف كل عنصر من فقرات تتض ّمن كل واحدة منها
فكرة أساسية.
 اعتماد تسلسل منطقي في ترتيب الفقرات وحسن التخلّص عندالمرور من عنصر إلى آخر.
 االنطالق من األفكار والمعطيات التي تقدمها الوثائق ومعالجتهااحصائيا (أرقام ،نسب نمو ،نسب مئوية )...وتعريف المفاهيم
والمصطلحات وبيان مقاصدها عند وصف الظواهر الجغرافية
وتفسيرها مع تحديد العالقات والتفاعالت (تأثير وتأثر) وتفسيرها
وتنسيبها واالستدالل بمعطيات من الوثائق وحسن توظيف المكتسبات
توظيفا سليما يتناغم مع التحليل للتوسع والثراء.
 الخاتمة:تهدف إلى تقييم الوثائق وذلك بـ:
 إبراز أهميتها وبيان حدودها اعتمادا على االستنتاجات التي ت ّمالتو ّ
صل إليها خالل مراحل الدراسة.
 -فتح آفاق على اشكاليات جديدة لها عالقة بموضوع الدراسة.

الموضوع األول :مقال
الجغرافيا
شعبة اآلداب
الباكالوريا الدورة الرئيسية 1024
تعبر الميغالوبوليس األوروبية مركز القوة االقتصادية لالتحاد االوروبي وأحد األقطاب المسيرة للمجال
العالمي .أبرز مظاهر ذلك واشرح عوالمه.
مقدّمة:
تعتبر الميغالوبوليس األوروبية أحد مراكز القوة الكبرى الثالث في المجال العالمي ،وتضطلع بدور قيادي
في االتحاد األوروبي وفي العالم يتجلى من خالل التحكم في المجال األوروبي وتنظيمه ودورها في في
تسيير المجال العالمي والتحكم فيه وتنظيمه من جهة ثانية ،ويعود ذلك إلى ما يتمتع به من نفوذ قوي يستند
فيه إلى عوامل عديدة .فما هي مظاهر القوة االقتصادية للميغالوبوليس األوروبية ودورها في تسيير
المجال العالمي؟ وماهي عوامل تركز القوة االقتصادية بها ؟
 -Iمظاهر القوة االقتصادية للميغالوبوليس األوروبيّة ودورها في تسيير المجال العالمي
 -2مظاهر الق ّوة االقتصادية للميغالوبوليس األوروبية
أ  -ت ّركز متزايد للخدمات وخاصة منها خدمات الثالث العالي
تعد الميغالوبوليس األوروبية مركز القوة االقتصادية لالتحاد األوروبي وأحد مراكز الدفع الكبرى
لالقتصاد العالمي ،إذ توفر قرابة ثلثي الناتج الداخلي الخام لالتحاد األوروبي وقرابة خمس الناتج الداخلي
الخام العالمي .وتعد من أكبر المجاالت التجارية واالستهالكية واالستثمارية في العالم .عالوة على ما
تستأثر به من الوظائف التقريرية والقيادية االقتصادية ،إذ تأوي حواضرها المقرات االجتماعية للشركات
عبر القطرية األوروبية واألجنبية خاصة منها اليابانية واألمريكية .كما تأوي عددا كبيرا من المؤسسات
العلمية ومراكز البحث والتطوير (األقطاب التكنولوجية بكامريدج وفرانكفورت  )...وتحتضن المؤتمرات
والملتقيات االقتصادية والعلمية الدولية.
ب  -تر ّكز صناعي ق ّوي و متجدّد:
تضم الميغالوبوليس األوروبية أكبر التجمعات الصناعية باالتحاد األوروبي وأكثرها عراقة كما تعد موطن
الشركات الصناعية األوروبية الكبرى في مختلف الفروع الصناعية وتتركز االنشطة الصناعية في
الحواضر المينائية البحرية على الواجهة الشمالية (روتردام وأمستردام وأنفار )...والحواضر المينائية
النهرية خاصة منها المناطق الصناعية على المحور الريناني واألحواض الفحمية الداخلية (الروهر
والسار وكولونيا في ألمانيا واللورين بفرنسا  .)...وقد تدعمت الريادة الصناعية للميغالوبوليس األوروبية
خاصة بتطور صناعات الجيل الثاني وباتساع المجال الصناعي ليشمل حواضر الشمال االيطالي التي
عرفت حركية صناعية متزايدة إثر الحرب العالمية الثانية .وتتميز الميغالوبوليس األوروبية بقدرة على
إعادة هيكلة األقاليم الصناعية المتأزمة وذلك عبر تعزيز عملية التحويل الصناعي وما رافقها من تطوير
تكنولوجي للقوة الصناعية لهذه الميغالبوليس حيث تم التركيز على صناعات التكنولوجيا العالية .وتوفر
الميغالوبوليس األوروبية النصيب األكبر من القيمة الجملية لإلنتاج الصناعي ومن القيمة المضافة
الصناعية باالتحاد األوروبي كما تتركز بها مؤسسات صناعية ذات وزن عاملي.
 -1دورها في تسيير المجال العالمي
تسهم الميغالوبوليس األوروبية عبر حواضرها الكبرى في هيكلة المجالين األوروبي والعالمي ،إذ أدت
ظاهرة الحوضرة التي شهدها النظام الحضري األوروبي إلى بروز حواضر تجمع بين تنوع األنشطة
االقتصادية والنزعة المتزايدة إلى التخصص وتشكل هذه الحواضر عقدا لوجستية تنطلق منها وتنتهي إليها
محاور النقل الكبرى .وقد عزز ذلك ارتباط االتحاد األوروبي بالمجال العالمي وأهل الميغالوبوليس
األوروبية لالضطالع بدور الواجهة االقتصادية التي تربط اقتصاد االتحاد األوروبي باقتصاد بقية أقطاب
الثالوث وخاصة مراكزه النشيطة .وذلك على مستوى :
 التسيير االقتصادي والمالي :حيث تأوي الميغالوبوليس األوروبية المقرات االجتماعية لعديد الشركات
عبر القطرية ،وبورصات ذات وزن عالمي مثل بورصات لندن وفرانكفورت وباريس ...إلى جانب

المؤسسات المالية األوروبية واألجنبية الكبرى مثل البنك المركزي لالتحاد األوروبي ودور اليورو
كعملة عالمية.
 التسيير السياسي  :حيث تأوي الميغالوبوليس األوروبية مراكز القرار السياسي وتستأثر بالوظائف
التقريرية والقيادية السياسية باالتحاد األوروبي ،كما تضم حواضرها عديد المؤسسات السياسية
األوروبية وبعض المؤسسات الدولية وعديد مقرات المنظمات األممية.
 على مستوى العسكري  :تتميز الميغالوبوليس األوروبية بنفوذها العسكري العالمي إذ أنها تضم مقر
منظمة حلف شمال األطلسي.
 أهمية اإلشعاع الثقافي :تمثل المتاحف والمعالم التاريخية التي تحويها حواضر الميغالوبوليس األوروبية
عامل جذب ثقافي وتسهم في تنشيط السياحة وتمنحها إشعاعا ثقافيا كبيرا.
دور هام للميغالوبوليس في تنظيم المجالين األوروبي والعالمي.
 -IIعوامل تركز الق ّوة االقتصادية بالميغالوبوليس األوروبية:
أسهم البناء األوروبي في تعزيز الطابع المركزي للميغالوبوليس األوروبية إذ استفادت حواضر المجال
األوربي من أسبقية انتمائها لمؤسسات االتحاد األوروبي وزادت السياسات المشتركة في تعزيز مكانتها
أوروبيا وعالميا.
 -2عوامل تنظيميّة وبشرية
أ  -دور السياسات األوروبية المشتركة :اضطلعت سياسة التنمية اإلقليمية بدور بارز في دعم موقع
الميغالوبوليس بواسطة المبادرتين أوريان وتنمية األقاليم الحدودية .وتهدف المبادرة األولى إلى اسناد
عملية التنمية في المدن األوروبية عبر تأهيل المناطق الحضرية المتأزمة ودعم المؤسسات االقتصادية
والرفع من قدرتها التنافسية ،أما المبادرة األوروبية لتنمية األقاليم الحدودية فقد أعطت دفعا كبيرا للتعاون
عبر الحدودي وخاصة بين األقاليم الحدودية على طول نهر الراين .وتستفيد المبادرتان من تمويالت
توفرها الصناديق الهيكلية األوروبية .كما أسهمت سياسة النقل المشتركة ومشاريع النقل المندرجة ضمن
الشبكة عبر-األوروبية في تعزيز ترابط حواضر الميغالوبوليس والرفع من قدرتها على استقطاب السكان
واألنشطة االقتصادية ،وبسط نفوذها على األقاليم الطرفية الشمالية والشرقية والجنوبية .وتتضمن مشاريع
النقل المشتركة المزمع انجازها حتى سنة  0202محاور نقل تتخذ اتجاهين :اتجاه شمال – جنوب ييسر
االتصال بين التجمعات الحاضرية الكبرى في الميغالوبوليس ويلحق بها األقاليم الطرفية الجنوبية
والشمالية عموما ،واتجاه غرب – شرق يمكن من بسط هذا النفوذ على األقاليم الطرفية خاصة في أوروبا
الوسطى والشرقية.
ب ـ لبناء االقتصادي المشترك :أدى إلغاء الحواجر الجمركية وبعث سوق موحدة وتوحيد العملة األوروبية
إلى تنامي األدفاق المالية وأدفاق السلع وزاد في تحركية اليد العاملة والشركات األوروبية داخل المجال
األوروبي .واستفادت الميغالوبوليس األوروبية بحكم موقعا ومقوماتها البشرية واالقتصادية من االندماج
األوروبي ودعمت نفوذها اإلقليمي والعالمي.
ج  -دور شبكات النقل والمواصالت :ساعدت شبكات النقل واالتصال على التركز البشري واالقتصادي
في حواضر الميغالوبوليس وعلى ترابطها والرفع في قدرتها على االستقطاب إقليميا وعالميا وذلك عبر:
 شبكات نقل بحري ونهري نشيطة حيث تمثل موانئ الواجهة الشمالية بوابة الميغالوبوليس وتأوي أكبرميناء في أوروبا والثاني في العالم وهو ميناء روتردام .وتستقطب هذه الواجهة القسم األكبر من
صادرات أقطار أوروبا الوسطى والشرقية وأقطار أوروبا الشمالية الغربية وبعض األقطار الجنوبية.
كما تؤمن واردات هذه األقطار إذ تنتهي إليها محاور النقل الحديدي والطرقي والنهري وقنوات نقل
المحروقات .ويمثل نهر الراين في هذا المجال طريقا سيارة مائية بفضل عمليات التهيئة وتهيئة األنفاق
والممرات العالرة لأللب ،وهو يربط بين موانئ الواجهة الشمالية والبحر المتوسط  .كما يرتكز على عقد
لوجستية أهمها فرانكفورت وكولونيا دويسبورغ (أكبر ميناء نهري في العالم).
 كثافة شبكات الخطوط الحديدية والطرقات :تمثل محاور كبرى تتجه من الشمال إلى الجنوب مثل الخطالحديدي ميالنو-أمستردام تعززت بالخط الحديدي فائق السرعة باريس – ليل – أمستردام – كولونيا،
إضافة إلى شبكة من الطرقات السيارة خاصة منها الموازية لنهر الراين...

 شبكة نقل جوي نشيطة تربط المجال األوروبي بالمجال العالمي تستند فيها إلى مجموعة من المطاراتالدولية الكبرى (باريس و لندن وفرانكفورت)...
د – الدعئم البشرية  :تمركز بالميغالوبوليس  % 02من مجموع سكان االتحاد األوروبي  ،ويتالزم هذا
االحتشاد السكاني مع نسبة تحضر عالية تتعدى  .% 02وتمثل هذه القاعدة السكانية العريضة :
 سوقا استهالكية ضخمة بلغت مرحلة االستهالك الجماهيري بفضل ارتفاع الدخل الفردي.
 طاقة انتاجية عالية بفضل وفرة اليد العاملة وارتفاع درجة تأهيلها.
 -2عوامل تاريخية وجغرافية
 االستفادة من عراقة التعمير :يعتبر مجال الميغالوبوليس موطن تعمير عريق في القارة األوروبية
وتالزمت عراقة التعمير فيه مع حركة اقتصاديةانطلقت منذ بداية العصر الوسيط وتصاعدت وتيرتها
بدءا بتنامي النشاط التجاري وبروز أقطاب تجارية كبرى مثل بروج وأنفارس في الشمال وجنوة
والبندقية وميالنو في الجنوب .وقد عززت الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر الطابع المركزي
لهذا المجال إذ شهد ثورة علمية وتقنية عجلت بارساء االقتصاد الرأسمالي الصناعي وتشكلت أحواض
صناعية كبرى قامت على صناعة الفوالذ والصناعات الكيمياوية مازالت تشكل إلى اليوم أهم مكونات
النسيج الصناعي األوروبي.
 الموقع الجغرافي الهام :تتميز الميغالوبوليس األوروبية بموقع متميز إذ أنها تتوسط المحاور المهيكلة
لالقتصاد األوروبي وتمثل أهم محور ينتظم حوله هذا المجال خاصة وأن هذه الميغالوبوليس تتميز
بامتدادها عبر الحدودي وعبر القطري ال تحول الحواجز الطبيعية دون تواصل مكوناتها الحضرية
بفعل كثافة شبكة النقل بها التي يمثل نهر الراين محورها الرئيسي ومكنها من االندماج في االقتصاد
األوروبي والعالمي.
خاتمة :
تمثل الميغالوبوليس مركز القوة األوروبية ساهمت عوامل متعددة في دعم قوتها وأكسبها قدرة كبيرة على
هيكلة االقتصاد باالتحاد األوربي واالندماج في االقتصاد العالمي لتكون أحد المجاالت المتحكمة فيه ،غير
أن التركز السكاني الكبير والكثافة العالية لألنشطة االقتصادية بها مقارنة بباقي المجال األوربي عمق من
االختالالت الواجب تداركها.

الباكالوريا الدورة الرئيسية  1024شعبة اآلداب الجغرافيا الموضوع الثاني :دراسة وثائق :
التفاوت في التقدّم وتركيبة المجال العالمي
التقديم:
أربع وثائق جغرافية تتعلّق بالتفاوت في التق ّدم وتركيبة المجال العالمي ،تبرز الوثيقة األولى وهي جدول
احصائي ثابت تباين المؤشرات االقتصادية والبشرية لبعض بلدان العالم سنة  ،2102كما يوضّح الرسم
البياني الدائري تفاوت حصّة بعض بلدان العالم المتق ّدم والنامي من اجمالي نفقات البحث والتطوير في
العالم سنة  ،2100وقد اقتطفت المعطيات الواردة بهتين الوثيقتين من مصادر متن ّوعة وهي مالمح العالم
االقتصادية لسنتي  2102و 2102وتقرير التنمية البشرية  2102وتقرير المنظمة العالمية للتجارة .2102
أما الوثيقتين الثالثة والرابعة فتتمثالن في نصين يبرز األول التقسيم العالمي للعمل الجديد وما أفرزه من
تح ّوالت ،وهو مقتطف من كتاب "العالقات بين الشمال والجنوب ،2101 ،لسيباستيان دي دايو وآخرين،
الصفحة  ،7في حين يوضّح النصّ الثاني تع ّدد عوائق التنمية بأفريقيا ،ورد بآفاق اقتصادية بأفريقيا سنة
،2102عن منشورات البنك األفريقي للتنمية ،الصفحة  .22وتطرح مجموع هذه الوثائق ما أفضى التفاوت
في مستويات التق ّدم االقتصادي واالجتماعي من تش ّكل مجال عالمي ثنائي التركيبة ،تمثّل بلدان الشمال
المتق ّدمة مركزه وبلدان الجنوب النامية أطرافه وعوامل هذا التفاوت .فماهي أصناف البلدان حسب
مستويات تق ّدمها ؟ وما هي العوامل المفسّرة لهذا التفاوت في التق ّدم ؟
أصناف البلدان حسب مستوى التقدّم:
-I
 -2بلدان الشمال :وهي مركز نظام ـ العالم وتضم قوى متفاوتة من حيث القوة والنفوذ وعلى
رأسها :
ّ
أ ـ الواليات المتحدة االمريكية :تمثل واحدة من الثالوث وأحد أبرز االقطاب المتحكمة في المجال العالمي
وامتلكت مقومات القوة العظمى بفضل دعائمها البشرية والهيكلية والتنظيمية .وتبرز ق ّوتها من خالل :
 الخصائص االقتصادية :بفضل قوتها االقتصادية وامتالكها لطاقة انتاجية عالية أصبحت الواليات
المتحدة األمريكية تستأثر بأرفع قيمة للناتج الداخلي الخام للفرد ( 10115دوالر) وتهيمن بمفردها على
 %2.0من الصادرات العالمية للسلع .هذا إلى جانب أسبقيتها التكنولوجية ،إذ وفّرت الواليات المتحدة
األمريكية بمفردها  %22من نفقات البحث والتطوير في العالم سنة  2102وحازت تبعا لذلك على أكبر
عدد من جوائز نوبل وامتلكت أرفع النسب من براءات االختراع .وقد زاد في دعم نفوذها العالمي المالي
والنقدي ( الدوالر) واحتوائها على مجاالت تركز النفوذ ( الميغالوبوليس االمريكية) وحواضر عالمية
تمثل مراكز دفع االقتصاد العالمي.
 الخصائص الديمغرافية واالجتماعية :مثّلت البنية السكانية ومستويات التق ّدم البشري احدى دعائم قوة
الواليات المتحدة األمريكية ،إذ بلغ المجتمع بهذا البلد مرحلة النضج الديمغرافي (بلغت نسبة النمو
الطبيعي للسكان  )%1.1ومثّلت هذه البنية السكانية طاقة انتاجية عالية بفضل ارتفاع مستوى التكوين
(ذلك أن نسبة األمية خالل الفترة الفاصلة بين  2111و 2101لم تتجاوز  )%0وطاقة استهالكية عالية
بفعل ارتفاع نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام .وهو ما م ّكن سكان الواليات المتحدة من تلبية
حاجياتهم األساسية إذ بلغ مؤ ّشر التنمية البشرية بها مع ّدالت قياسية ( 1.227وهي تحت ّل المرتبة الثالثة
عالميا) .هذا وقد تجاوزت الواليات المتحدة األمريكية مشكل التهرم باستقطاب المهاجرين وتطوير
التكنولوجيا.
ب ـ روسيا ق ّوة عالميّة بصدد التح ّول :تبرز روسيا كقوة عالمية بصدد التحول تسعى إلى المحافظة على
مقومات النفوذ الجغراسياسي والعسكري الذي ورثته عن االتحاد السوفياتي.
 الخصائص االقتصادية  :تع ّد روسيا من البلدان في طور االنتقال االقتصادي ،إذ كانت من األقطار
االشتراكية سابقا ث ّم تبنت النموذج الرأسمالي واستقطبت االستثمارات األجنبية المباشرة وأصبحت ضمن
البلدان الصاعدة .وبفضل التح ّوالت االقتصادية التي عرفتها روسيا ارتفع الناتج الداخلي الخام للفرد بها

إلى مستويات عالية نسبيا ( 02752دوالر) وبلغت تبعا لن ّوها االقتصادي نسبة مساهمتها في التجارة
العالمية (.)%2.2
 الخصائص الديمغرافية واالجتماعية :تعيش روسيا مثل بقية العالم المتق ّدم مرحلة النضج الديمغرافي،
وبفعل الحركية الديمغرافية التي تشهدها دخلت مرحلة ما بعد االنتقال الديمغرافي وسجّلت نموا سلبيا (-
 ،)%1.0في نفس الوقت الذي تشهد فيها مؤشرات التنمية البشرية مع ّدالت مرتفعة ( 1.722وتحت ّل
المرتبة  11عامليا) وال تتجاوز نسبة األمية فيها .%1.2
 -1بلدان الجنوب :وهي أطراف النظام ـ العالم ،ولئن تشترك في بعض السمات فإنها تتفاوت في مستويات
التنمية االقتصادية والبشرية وأبرزها:
أ ـ البرازيل :وهي نموذج للبلد الصناعي الجديد وتع ّد قوة اقليمية تتميّز بـ:
 الخصائص االقتصادية  :بفضل استراتيجية التصنيع الحاث على التصدير أرسى البرازيل قاعدة
صناعية متنوعة وتوفّق في تسلّق عالية اإلنتاج ونجح في االندماج في العولمة فسجل نموا اقتصاديا مكنه
من الرفع من الناتج الداخلي الخام للفرد به والذي بلغ  02222دوالر ويعادل أو يفوق مع ّدالت عديد دول
العالم المتق ّدم .رغم ما يعانيه هذا البلد من تبعية تكنولوجية وتجارية في ظل احتداد المنافسة العالميةّ ،
فإن
مساهمته الصادرات العالمية للسلع تبقى متوسطة (.)%0.2
 الخصائص االجتماعية :بفضل التنمية االقتصادية التي عرفتها سجّل البرازيل مؤشر تنمية اجتماعية
متوسّط ( 1.722وتحتل المرتبة  21عالميا) ،رغم أن نسبة األمية ما تزال مرتفعة فيه نسبيا (،)%01
هذا عالوة على ح ّدة التباينات االجتماعية والمجالية.
ب ـ الصين :تع ّد الصين نموذجا للقوة االقتصاديّة الصاعدة ،وبفضل التح ّوالت االقتصادية التي عاشتها
تم ّكنت من اكتساب خصائص القوة االقليمية:
 الخصائص االقتصادية  :ساهمت القفزة الصناعية التي عرفتها الصين في اكتسابها لمساهمة هامة جدا
في التجارة العالمية ( )%01.2متجاوزة القوى العالمية العظمى وأصبحت المنافس األكبر لها .ود ّعمت
الصين مكانتها في السوق العالمية بتركيزها على مجال التكنولوجيات العالية ذات القيمة المضافة
المرتفعة ،إذ أنها ساهمت بـ % 02في إجمالي نفقات البحث والتطوير في العالم سنة  .2100هذا رغم
بقاء مع ّدل نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام ضعيف نسبيا.
 الخصائص االجتماعية والديمغرافية :رغم نموها االقتصادي ما يزال مؤ ّشر التنمية البشرية بالصين
متوسطا ( )1.522في الوقت الذي سجّلت فيه نسبة النمو الطبيعي تراجعا إذ بلغت  %0خالل الفترة
الفاصلة بين  2111و ،2101وذلك بفعل السياسة السكانية الصارمة التي اعتمدها.
ج ـ المملكة العربية السعودية :تع ّد المملكة العربية السعودية نموذجا للبلد النفطي استندت في تجربتها
التنموية على ثرواتها النفطية:
 الخصائص االقتصادية :بفضل ضخامة العائدات النفطية سجّلت المملكة العربية السعودية أرقاما عالية
في نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام ( 22521دوالر) ،ورغم أن حصة مساهمتها في الصادرات
العالمية تع ّد عالية نسبيّا ( )%2مقارنة ببقية بلدان الجنوب  ،فإنها أساءت توظيف هذه العائدات الضخمة
اقتصاديا وبقيت رهينة السوق النفطية وتقلباتها.
 الخصائص الديمغرافية واالجتماعية :سجّلت المملكة العربية السعودية مؤشرات بشرية غير متجانسة،
فلئن بقيت نسبة النمو الطبيعي ( )%0.2ونسبة األمية ( )%02.2مرتفعتين وهي من سمات الدول النامية
األكثر تخلّفا  ،فإن مؤ ّشر التنمية البشرية بها يرتفع إلى مستويات عالية ( 1.771وتحتل المرتبة 15
عالميا) متوفّقة بذلك على عديد البلدان المتق ّدمة.
ج ـ النيجر :تع ّد النيجر نموذجا للبلدان األقل تق ّدما تتسم بمؤشرات تنمية ضعيفة:
 الخصائص االقتصادية :لم توفّق النيجر مثل بقية البلدان األقل تق ّدما في تحقيق تنمية اقتصادية إذ بقي
فيها نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام ضعيف ج ّدا ( 222دوالر) ولم تتجاوز حصتها في الصادرات
العالمية  )%1.117بسبب بقاء هياكلها االقتصادية تقليدية رغم محاوالت التعصير.

 الخصائص االجتماعية :حافظت النيجر على المؤشرات الديمغرافية المميّزة للبلدان األق ّل تق ّدما إذ أنها
ما تزال في الطور األول من االنتقال الديمغرافي وتعاني من االنفجار الديمغرافي ( ،)%2.1كما بقي
مؤ ّشر التنمية البشرية بها من المعدالت األضعف في العالم ( 1.212وتحتل المرتبة  025عالميا).
يتسم المجال العالمي بتفاوت واضح في التقدم االقتصادي واالجتماعي يعود الى عوامل متع ّددة.
 -IIعوامل التفاوت في التقدّم
 .2العامل الدّيمغراف ّي وانعكاساته االجتماعية واالقتصادية في بلدان الشمال وبلدان الجنوب:
أ ـ العوامل الديمغرافية :تزامن النمو الديمغرافي السريع (الطفرة) في العالم المتقدم خالل القرن  19مع
النمو االقتصادي ،أما في مرحلة النضج الديمغرافي فقد تجاوز مشكل الته ّرم باستقطاب المهاجرين
وتطوير التكنولوجيا .في حين أن العالم النامي يم ّر بمرحلة االنتقال الديمغرافي ،ولئن مكن النمو الطبيعي
السريع من توفير يد عاملة ساهمت في استقطاب الشركات عبر القطرية ،فإنه زاد في الترفيع في
االستثمارات االجتماعية (صحة ـ تعليم ـ سكن  )..على حساب االستثمارات االقتصادية.
ب ـ تباين مزايا الرصيد البشري :مثلت البنية السكانية في بلدان الشمال إحدى دعائم القوة باعتبارها طاقة
استهالكية عالية بفضل االرتفاع المتواصل للناتج الداخلي الخام للفرد من جهة ،وباعتبارها طاقة انتاجية
عالية ذات مستوى تأهيل وتكوين جيّد من جهة ثانية .وقد ت ّدعمت هذه البنية السكانية بالهجرة الوافدة
وخاصة باستقطاب االدمغة من العالم النامي .في حين مثلت البنية السكانية في عديد بلدان الجنوب إحدى
عوائق التنمية نظرا لمحدودية الطاقة االستهالكية بسبب ضعف الدخل الفردي وتفاوت توزيع الثروة (اقلية
غنية /اغلبية فقيرة) من ناحية ،وبفعل محدودية الطاقة االنتاجية بسبب ضعف مستوى التكوين مقابل هجرة
اليد العاملة المؤهلة واالدمغة من ناحية أخرى ،وهو ما زاد في تكريس تبعيتها التكنولوجية لبلدان الشمال.
وقد فرضت هذه الوضعية ضرورة البحث عن انجع السبل لتدارك تأخرها وتحقيق التنمية.
 .1الهيمنة االقتصاديّة لبلدان الشمال وتبعية بلدان الجنوب:
أ ـ الهيمنة االقتصادية :فرض العالم المتقدم هيمنته االقتصادية منذ الفترة االستعمارية مع توسّع الرأسمالية
عقب الثورة الصناعية في القرن  .02ورغم تحقيق البلدان النامية الستقاللها السياسي فان انفتاحها على
االستثمار االجنبي وسيطرة الشركات عبر القطرية منذ ثمانينات القرن العشرين زاد في تكريس الهيمنة
االقتصادية لبلدان الشمال.
ب ـ التبعية االقتصادية :تعيش البلدان الجنوب تبعية متع ّددة األوجه مالية وتجارية وغذائية وتكنولوجية
وسياسية ،وتع ّد من معيقات التنمية بهذه البلدان التي لم توفّق العديد منها في االندماج في النظام التجاري
العالمي ومجابهة متطلبات العولمة وتخطي الصعوبات والسلبيات المترتبة عنها مما يجعلها تعيش أزمات
اقتصادية ومالية زادت في تعميق الفوارق بينها وبين بلدان الشمال.
 .3التقسيم العالمي الجديد للعمل في ظ ّل العولمة:
عملت بلدان الشمال على االستفادة من التقسيم العالمي للعمل بإعادة توطين صناعتها في بلدان الجنوب
لالستفادة من مرونة ظروف االستثمار وفرة اليد العاملة وضعف تكلفتها ومن مواردها المنجمية والطاقية.
ولئن م ّكن ذلك من إدماج عديد بلدان الجنوب وخاصة منها األقطار الصناعية الجديدة في العولمة
االقتصادية ،فإن هذه االستفادة كانت محدودة ومتباينة .إذ يعتبر التقسيم العالمي للعمل الجديد غير متكافئ،
فقد جعل من دول المتقدمة منتجا ومصدرا أساسيا للمنتجات الصناعية ذات التكنولوجيا العالية والقيمة
المضافة المرتفعة في حين جعل من الدول النامية منتجا ومصدرا أساسيا للمواد األولية الفالحية والمنجمية
والطاقية وبعض المنتجات الصناعية والخدمات ذات القيمة المضافة المتوسطة والمنخفضة ،مما أ ّدى إلى
تدهور طرف ّي التبادل لصالح العالم المتقدم وزاد في هشاشة اقتصاديات دول العالم النامي ،وحتى األقطار
النفطية لم تستفد من ارتفاع أسعار النفط خالل عديد فترات ارتفاعه بسبب سوء التصرف في مواردها
وعدم توظيفها في االستثمارات المنتجة.
 .4التفّوق العلمي والتكنولوجي لبلدان الشمال:

م ّكنت الثورات التقنية المتعاقبة ببلدان الشمال من الزيادة في االنتاجية بكل القطاعات االقتصادية  ،إذ وفّر
التط ّور العلمي والتكنولوجي والتقني من زيادة االنتاج وفي ابتكار منتجات جديدة ومن تطوير تقنيات
االتصال والزيادة في نجاعتها .فسمح لها ذلك بالسيطرة على األدفاق االعالم واألدفاق المالية والتجارية
في العالم وضمنت عمليات التزويد والتسويق واكتسبت قدرة أكبر على التح ّكم في مجاالتها الوطنية
والهيمنة على المجال العالمي .كما اكتسبت بلدان الشمال قدرة فائقة على التح ّكم في انتاج التكنولوجيا
وتطويرها بفضل ارتفاع نفقات البحث والتطوير ،وقد أجاز ذلك لهذه البلدان الدخول في طور تقني جديد
م ّكنها من تطوير الصناعات التكنولوجية العالية لتصبح أكبر مص ّدر للمنتجات الصناعية والخدمية ذات
القيمة المضافة العالية جسّمت ق ّوتها وتف ّوقها في مجال التكنولوجيا .في المقابل رغم محاوالت بعض بلدان
الجنوب الزيادة في نفقات البحث والتطوير (البرازيل والصين) ،فإن أغلبها ما يزال يعيش تبعية
تكنولوجية.
تع ّد هذه األسباب من عوائق التنمية في أغلب بلدان الجنوب وخاصة ببلدان أفريقيا جنوب الصحراء
التي تعتبر األقل تق ّدما.
خاتمة:
تكمن أهمية هذه الوثائق في إبرازها للتفاوت العميق والواضح للمجال العالمي ،وتبيان مستويات
التقدم االقتصادي واالجتماعي والذي يعود الى عوامل اقتصادية وبشرية وتكنولوجية في ظ ّل التقسيم
العالمي للعمل في نظام اقتصادي معولم ،فلم تفلح التجارب التنموية لبلدان الجنوب في القضاء على
التفاوت في التقدم المميّز لهذا المجال العالمي الذي رغم ترابطه ما يزال غير متكافئ وتستفيد منه بلدان
الشمال وخاصة الثالوث في حين لم يزد بلدان الجنوب سوى هشاشة وتبعية.

األول :
الموضوع ّ
َتف َّن َن ُ
لوب َعلى ِق ٌَ ِم
شعرا ُء الحماس ِة فً َت
الحربِ إلى َنصٍّ شِ عريٍّ ٌَعطِ فُ ال ًق َ
شاع ِة َ
حوٌل َب َ
ِ
البُطولَ ِة.
حلّل هذا القول وأبد رأيك فٌه.

ُينتظر من المتر ّ
شح أن يكتب مقاال من مقدّ مة وجوهر وخاتمة ،يتض ّمن أبرز
األفكار الّتي يقتضيها هذا الموضوع.
المقدّ مة( :مجال األعداد من  0إلى )3
ّ
ااشكالي.
واللرر
وتتكون من ثالثة أقسام هي :ال ّتمهيد وودراا الموضوع
ّ
ّ
 .1ال ّتمهيدٌُ :نجز بفكرة تكون وثٌقة الصّ لة بالموضوع و ُت ّت َخذ مدخال عامّا إلٌه ،من قبٌل:
 عالقة ال ّشعر بالمرجع فً قصائد الحماسة... تعدّد أبعاد شعر الحماسة (ال ّتسجٌل  /ال ّتخٌٌل)... وظٌفة الفنّ عامّة ،وفنّ ال ّشعر على وجه الخصوص بٌن ال ّتحسٌن وال ّتقبٌح...ضوع :وٌكون إمّا بالمُحافظة على لفظه ،وإمّا بال ّتصرّ ف فٌه .من قبٌل:
 .2ودراا المو ُ
ً
 َتف َّن َن َُ
َ
لوب َعلى ِق ٌَ ِم
شعرا ُء الحماس ِة فً ت
الحربِ إلى نصٍّ شِ عريٍّ ٌَعطِ فُ الق َ
شاع ِة َ
حوٌل َب َ
ِ
البُطولَ ِة.
( ٌُقبل من المتر ّشح أن ٌتصرّ ف فً الموضوع عند َبسطه شرط أن ٌُحافظ على معنى ال ّتقرٌر
فً جملته المُث َبتة).
ّ .3
ااشكالي :نتدبّر من نصّ الموضوع إشكالٌّة ونعرضها فً شكل أسئلة أو فً شكل
اللرر
ّ
جُمل مُثبتة لتكون برنامج العمل فً الجوهر ،من قبٌل:
 مظاهر تف ّنن شعراء الحماسة فً تحوٌل بشاعة الحرب إلى نصّ شعريّ . وظٌفة شعر الحماسة عطف القلوب على قٌم البطولة. إبداء الرّ أي فً مركزيْ االهتمام السّ ابقٌْن.الجوهر( :مجال األعداد من  0إلى )10
يتكون جوهر هذا الموضوع من قسم ْين كبير ْين :أحدهما لتحليل ألروحة الموضوع ،وال ّثاني
ّ
الرأي فيها.
ابداء
ّ
 .1ال ّتحليل:
شعري:
نن
ّ
األول :مظاهر تت ّنن شعراء الحماسة في تحويل بشااة الحرب ولل ّ
أ  -العنصر ّ
 التف ّنن فً ال ّتعبٌر :تداخل السجالّت اللّغوٌّة وذلك بتوظٌف حقول معجمٌّة بعٌدة عن
بشاعة الحرب:

 المعجم الغزلًّ  :قول أبً تمّام فً سعٌد ّالثغريّ :
خوف انتقامك ،والحدٌث سرار
فالمشً همس ،وال ّنداء إشارة
إخراج معنى الخوف من االنتقام إخراجا غزلٌّا جمٌال.
 المعجم الدّ ٌنًّ :ّ
ّ
تردّ ى ثٌاب الموت حمرا فما أتى لها اللٌل إال وهً من سندس خضر (أبو تمّام)
تحوٌل معجم الموت والدّم إلى سج ّل دٌنًّ  :ال ّشهادة والخلود فً الج ّنة.
 التف ّنن فً اإلٌقاع :من قبٌل:
 تحوٌل ضجٌج الحرب وفوضى األصوات على إٌقاع حماسًّ احتفالًّ ٌضفً تجانساوغنائٌّة على النصّ ال ّشعريّ .
 ّقوة األجراس وال ّتردٌد وال ّتشقٌي والجناس وال ّتماثل ال ّتركٌبًّ ...الجناس وال ّتردٌد:
وسارت به بٌن القنابل والقنا

عزائم كانت كالقنا والقنابل (أبو تمّام)

ال ّتقفٌة الدّ اخلٌّة:
فنحن فً جذل والرّ وم فً وجل

والبرّ فً شغل والبحر فً خجل (المتنبًّ)

 تحوٌل الفعل الحربًّ إلى نشٌد احتفالًّ .
 التف ّنن فً ال ّتصوٌر :من قبٌل:
 توظٌف ال ّتشبٌه لتحوٌل مشهد حمرة الدّم فً نحور الخمر إلى مشهد غزلًّ :إالّ كما صبغ الخدودَ حٌا ُء (ابن هانئ)
ال ٌصدرون نحورها ٌوم الوغى
 توظٌف االستعارة فً تحوٌل صورة الدّم من داللتها على ال ّتنكٌل إلى الدّاللة علىاإلخصاب:
وتعرف أيّ السّ اقٌٌْن الغمائم
هل الحدث الحمراء تعرف لونها
فلمّا دنا منها سقتها الجماجم (المتنبًّ)
سقتها الغمام الغرّ قبل نزولـــــــــــه
 تحوٌل صورة الحرٌي بما تحمله من بشاعة إلى ضٌاء ونور:ّ
وظلمة من دخان فً ضحى شحب
والظلماء عاكفة
ضوء من ال ّنار
فال ّشمس طالعة من ذا وقد أفلت وال ّشمـــــــــس واجبــــة من ذا ولم تجب (أبو
تمّام)
 توظٌف ال ّتقابل فً نزع صفتًْ العبوس والتجهّم عن المحارب وهو ٌفتك باألعداء:ووجهــــــــــــك وضّ اح وثغــــــــــــرك
تمرّ بك األبطال كلمى هزٌمـــــــة
باســــم (المتنبًّ)
للسمو بصورة البطل نحو ذرى أسطورٌّة
 نزوع الصّ ورة نحو الغرابة والمحالّ
خارقة:
فكؤ ّنمــــــــــا ٌبصـــــــــــــــــــــــــــــرن
فً جحفل ستر العٌون غبــــــاره
بــــــــــــــــاآلذان (المتنبًّ)
متنوعة فً تحوٌل البشاعة إلى نصّ شعريّ أذكى ال ّنفس الملحمًّ
 تضافر أسالٌب فنٌّة ّ
للحماسة ،وأغنى شعرٌّة الخطاب.
ب  -العنصر ال ّثاني :الف القلوب الل قيم البلولة:
 -الفروسٌّة واإلقدام:

فرســــــــا ولكـــــــنّ المنٌّـــــــــــــــــــة

قد كـــــان أســـــرع فارس فً طعـــنة
أســـــــــرع (المتنبًّ)
 الفعل والفتك:ّ
للنــــــار ٌومــــــــا ذلٌل الصّ خــــر
لقد تركـــــت أمــــٌر المإمنٌـــــــن بهــا
والخشب (أبو تمّام)
ّ
العزة والرّ فعة:
شرف مــــــــإنــــــــس لنــــــفس
طلب المجد من طرٌــــــــي السّ ٌـــــوف
ال ّشــــــــــــــــــرٌف (المتنبًّ)
 حسن ال ّتخطٌط العسكريّ وحنكة القٌادة:وقد عجـــــــزت عنـــــــه الجٌـــــوش
ٌكلّف سٌف الدّ ولـــة الجٌش همّــــــه
الخضارم (المتنبًّ)
 ال ّتحمٌس ورفع همم الجٌوش المقاتلة وتحصٌنها من الخوف: تخلٌد المآثر وال ّتغ ّنً بها. ابتكار مثل أعلى ٌجسّم قٌم البطولة. ... تجاوز شعر الحماسة الوظٌفة ال ّتسجٌلٌّة نحو وظٌفة تاثٌرٌّة.
مالحظةٌ :قبل من المتر ّشح الوقوف عند مظاهر بشاعة الحرب فً فقرة مستقلّة.
الرأي:
 .2وبداء ّ
من قبٌل:

 تفاوت ّحظ ال ّنصوص الحماسٌّة فً القدرة على تحوٌل البشاعة إلى جمال ٌعطف القلوب.
 ارتباط بعض القصائد الحماسٌّة بوظائف أخرى تنضاف إلى وظٌفة عطف القلوب علىالقٌم وتتقاطع معها :مذهبٌّة (الدّ عاٌة للتشٌّع)  /سٌاسٌّة (خدمة السّ لطان)  /ذاتٌّة (التكسّ ب):
ّ
المعز ابن النبًّ المصطفى
هذا

سٌذبّ عن حرم النبًّ المصطفى (ابن هانئ)

 تداخل قٌم البطولة الحربٌّة مع قٌم إنسانٌّة أخرى مثل :الكرم ورجاحة العقلوالعدل...
قسمي ال ّتحليل وال ّتقويم:
ال ّتأليف بين
ْ
من قبٌل:
مدونة الحماسة لخصائص العبارة ال ّشعرٌّة معجما وإٌقاعا وتخٌٌال فً إخراج
 استٌفاء ّالوقائع الحربٌّة البشعة إخراجا شعرٌّا جمٌال.
 تهدف العبارة ال ّشعرٌّة الحماسٌّة أساسا إلى إعالء قٌم البطولة وعطف القلوب علٌها.الخاتمة( :مجال األعداد من  0إلى )2
تتكونُ مِ نْ ثالثة أقسام:
ّ
 .1جمع ال ّنتائج:

من قبٌل:
ّ
ّ
ّ
 ٌجمع الشعر الحماسًّ بٌن التسجٌل والتخٌٌل ،فٌرتقً بالوقائع المحدودة بسٌاقها إلىوقائع إنسانٌّة خالدة...
 .2وبداء الموقف:
من قبٌل:
 تبقى الحرب بشعة وإن اجتهد شعراء الحماسة فً تجمٌلها. ... .3فتح األفق:
من قبٌل:
مدونة الحماسة على استمالة ذائقة المتقبّل الٌوم.
 قدرة ّ نهوض أشكال فنٌّة أخرى بنفس الوظائف. ...اللّغة( :مجال األعداد من  0إلى )5
لغة سلٌمة مإدّ ٌة للغرض بد ّقة.
ّ
متعثرة أحٌانا ولكن مإدّ ٌة للغرض.
لغة
ّ
لغة متعثرة أحٌانا ومإدّ ٌة للغرض بعسر.
ّ
متعثرة كثٌرا وغٌر مإدّ ٌة للغرض.
لغة
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الموضوع ال ّثاني :
متنوعة ّ
وظفها المسعدي على نحو رمزيّ
فً "رواٌة حدّ ث أبو هرٌرة قال "...أمكنة وأزمنة ّ
لل ّتعبٌر عن توي البطل إلى االنعتاي من القٌود.
توسّ ع فً هذا القول وأبد رأٌك فٌه.

ُينتظر من المتر ّ
شح أن يكتب مقاال من مقدّ مة وجوهر وخاتمة ،يتض ّمن أبرز
األفكار الّتي يقتضيها هذا الموضوع.
المقدّ مة( :مجال األعداد من  0إلى )3
ّ
الرئيس ّية.
واللرر
تتكون من ثالثة أقسام :ال ّتمهيد وبسل الموضوع
ااشكالي لمراكز االهتمام ّ
ّ
ّ
.1ال ّتمهيدٌُ :نجز بفكرة تكون وثٌقة الصّ لة بالموضوع و ُت ّت َخذ مدخال عامّا إلٌه ،من قبٌل:
 أهمٌّة المكان ّوالزمان فً البنى السّ ردٌّة.
والزمان فً الرّ واٌة ّ
تعدّد وظائف المكان ّوتنوع مستوٌات تؤوٌلها.
الذهنٌّةّ ،
...ّ
ضوع :وٌكون إمّا بالمُحافظة على لفظه ،وإمّا بالتصرّ ف فٌه .من قبٌل:
َ .2بسل المو ُ
ّ
حدّ
متنوعة وظفها المسعدي على نحو رمزيّ
 فً "رواٌة ث أبو هرٌرة قال "...أمكنة وأزمنة ّلل ّتعبٌر عن توي البطل إلى االنعتاي من القٌود.
ّ .3
ااشكالي :نتدبّر من نصّ الموضوع إشكالٌّة ونعرضها فً شكل أسئلة أو فً شكل
اللرر
ّ
جُمل مُثبتة لتكون برنامج العمل فً الجوهر ،من قبٌل:
تنوع األمكنة وتوظٌفها الرّ مزيّ فً الرّ واٌة.
مظاهر ّتنوع األزمنة وتوظٌفها الرّ مزيّ فً الرّ واٌة.
مظاهر ّإبداء الرّ أي فً هذا الموقف ال ّنقديّ ببٌان حدود.الجوهر( :مجال األعداد من  0إلى )10
يتكون جوهر هذا الموضوع من قسم ْين كبير ْين أحدهما لتحليل ألروحة الموضوع وال ّثاني
ّ
الرأي فيها.
ابداء
ّ
.1ال ّتحليل :نتناول فٌه عنصريْ األطروحة الواحد تلو اآلخر.
مزي:
الر ّ
تنوع األمكنة وتوظيتها ّ
أ  -مظاهر ّ
ّ
 الصّ حراء :رمز االمتداد واالنعتاي من المكان" .ث ّم خرجنا من مكة ،وانصرفنا عن
طرٌي القوافل".
ّ
وُ ّظف هذا المكان للتعبٌر عن:
األول ،إذ استجاب فٌه أبو هرٌرة لدعوة الدّ نٌا ،واكتشف ما كان غائبا عنه
 انطالي البعث ّمن متع الحسّ " :وك ّنا فً غور إذ قال :اآلن تترجّ ل .فقلت :وهللا ذاك ما كنت أرٌد ،فقد
أخذ م ّنً الرّ مل ولونه ولطفه."...

 توي أبً هرٌرة إلى التحرّ ر من قٌوده االجتماعٌّة واألخالقٌّة ( ّالزوجٌّة ،البٌت ،ال ّتجارة،
العادات وال ّتقالٌد ،الواجبات الدّ ٌنٌّة.)...
 التؤمّل واالستعداد لل ّتجاوز ،إذ ٌلجؤ إلٌها (الصّ حراء) البطل بعد فشل بعض تجاربه:(اللّجوء إلى واد كراع الغنٌم بعد فشل تجربة الحسّ  /االنقطاع إلى الصّ حراء بعد ٌؤسه
من الجماعة).
 ساعدت الصّ حراء أبا هرٌرة على االنعتاي من قٌوده. كانت الصّ حراء مالذا ألبً هرٌرة ٌستردّ فٌه أنفاسه قبل استئناف الرّ حٌل.السمو وال ّتعالً عن الجسد والمادّ ة  /سبٌل عروج البطل إلى
 جبل دَ ٌْر العذارى :رمز
ّ
السّماء  /المجاهدة وطلب المطلي  /الحٌاة الرّ وحٌّة.
وُ ّظف هذا المكان لل ّتعبٌر عن:
السمو وال ّتعالً عن عالم ّ
الطٌن والدّ نٌا .تقول ظلمة الهذلٌّةّ :أول
 توي أبً هرٌرة إلىّ
عهدي بؤبً هرٌرة ٌوم طري علٌنا بالدَّ ٌْر ،وكان قلٌال ما ٌطري علٌنا لمنعة الجبل...
وانفصاله عن األرض ،وهو الّذي فوي أثاٌة العرج ٌراه الحاجّ فً طرٌقهم وال ٌبلغه
إالّ ال ّنسور".
 تمكٌن أبً هرٌرة من محاولة تجاوز الحسّ والعدد ،عسى أن ٌبدّد حٌرته وٌذوب فًّ
الذات اإللهٌّة" :قال ،وأشار إلى ظلّه :هروبً من هذا".
 ساعد المكان أبا هرٌرة على تعرّ ف حدود أبعاد ألفها (الجسد والعدد) ،وتجاوزها
الختبار البعد الرّ وحًّ .
 جبل "ال ّنهاٌة" :رمز االنعتاي األبدي فً "حدٌث البعث اآلخر".
وُ ّظف هذا المكان لل ّتعبٌر عن:
 إرادة أبً هرٌرة االنعتاي من أَسْ ر بشرٌّته. اختٌار أبً هرٌرة نهاٌته تتوٌجا لمسٌرته. ساعد الجبل أبا هرٌرة على االنعتاي من عالم الحدود وااللتحام بالمطلي.
 البحر :رمز المغامرة والتطهّر والحكمة.
وُ ّظف هذا المكان لل ّتعبٌر عن:
 االنعتاي من حدود العقل مع أبً رغال. الخروج ال ّنسبًّ من الضّ ٌاع والشكّّ ،فالظفر منه بلحظات صفاء روحًّ ٌ .قول عنها
فً حدٌث الحكمة" :وألحّ علًّ داعً األوساع إلحاحا ،واقتضانً الصّفاءُ ،فلمّا
رأٌت مثله َم ً
ُ
ُ
تطه ُ
ذهبة لل ّشلل".
أقبلت على البحر فهالنً البحر ...فوهللا ما
ّرت
مزي:
الر ّ
تنوع األزمنة وتوظيتها ّ
ب  -مظاهر ّ
األول).
 الفجر :رمز البداٌة والوالدة (البعث ّ
وُ ّظف هذا ّ
الزمان لل ّتعبٌر عن:
 محاولة أبً هرٌرة االنعتاي من حٌاته الرّ تٌبة فً م ّكة" .لنكن الفجر" ،لذلك "كان دائمال ّتوي إلى ال ّشمس دائم الخوف من طلوعها .وٌقول :إن استطعت فاجعل كامل حٌاتك
فجرا".
 الغروب :رمز االنطالي نحو المطلي (البعث اآلخر).
وُ ّظف هذا ّ
الزمان لل ّتعبٌر عن:
 محاولة أبً هرٌرة االنعتاي من قٌد ّالزمان" :وددت وهللا لو أ ّنً خلوت عن العمر،
وأخذت س ّنً فزرعتها فً رٌح الصّ با .ألك فً ٌوم لٌس من الدّ هر؟ ...فقلت :أٌن بنا؟
قال وضحك :إلى مغرب ال ّشمس".
 المستقبل :رمز االستشراف.

وُ ّظف هذا ّ
الزمان لل ّتعبٌر عن:
 محاولة أبً هرٌرة التحرّ ر من قٌود الماضً والحاضر" .فسؤلناه فً رحلته فابتسم.وقال :لو كنتم عشتم فً مستقبل الدّ هر لقرأتم ما سٌكتبه ابن ّ
بطوطة من خرافات
الصّ بٌان".
 هٌمنة البعد الرّ مزيّ فً توظٌف األطر بما ٌناسب طبٌعة تجربة البطل وأبعادها
ّ
الذهنٌّة.
مالحظة :للمتر ّشح أن ٌبنً تحلٌله على:
 الفصل بٌن األمكنة واألزمنة. الجمع بٌن األمكنة واألزمنة. تناول األمكنة واألزمنة وفي نسي ال ّتجارب.وله أن ٌورد أمكنة وأزمنة أخرى شرط أن ٌبٌن رمزٌّتها ووظٌفتها.
الرأي :من قبٌل:
.2وبداء ّ
أ  -بعض األمكنة واألزمنة ٌعوي أبا هرٌرة فً مسٌرته الوجودٌّة:
 المدٌنة :شدّ ت أبا هرٌرة إلى الرّ كود والرّ تابة واالستقرار والموت ،وكان فٌها قانعا
األول.
مستكٌنا مستسلما قبل البعث ّ
 البٌتّ :
مثل ألبً هرٌرة السّ جن والقٌد واألسرة ّ
والزوجة .تقول عنه رٌحانة" :وقد كان
سكنت البٌوت من ٌوم ُخ ُ
ُ
لقت فلم
ٌدخل علًّ أحٌانا ،فٌقلّب البصر فً البٌت وٌقول :لقد
أُصب منها إالّ الباب أعلم أ ّنً أدخل وأخرج منه أو الجدار أعلم أ ّنه ٌردّ نً لو طلبت
الخروج منه أو السّقف أخشى أن ٌقع علٌنا".
 المقبرة :ت ّتسم باالنغالي وتولّد فً البطل اإلحساس باالنقباض باعتبارها رمزا للموت
والعجز والفناء.
 مواقٌت الصّالة :التزم بها أبو هرٌرة قبل البعث فقال له الصّدٌي" :ننصرف لساعتنا.
ُ
قلت :مهال ٌا عافاك هللا ،فإ ّنً لم أتوضّ ؤ وقد تبٌّن الخٌط األبٌض من الخٌط األسود".
 بعض األمكنة واألزمنة ّ
مثلت قٌودا وشهدت على فشل محاولة أبً هرٌرة فً
االنعتاي.
ب  -بعض األمكنة واألزمنة كانت مجرّ د أطر قصصٌّة فً الرّ واٌة تالئم طبٌعة ال ّشخصٌّات
واألحداث :حًّ األنمار (ال ّتعارف فً الخمر)  /عرٌش كهالن  /لٌل اللّهو والمجالس...
ت  -بعض األمكنة واألزمنة اكتست دالالت رمزٌّة أخرى :من قبٌل داللة الصّ حراء وم ّكة
والفجر والغروب على ّ
تجذر األثر ضمن مرجعٌّة تراثٌّة.
قسمي ال ّتحليل وال ّتقويم :من قبٌل:
ال ّتأليف بين
ْ
من األمكنة واألزمنة ما وُ ّظف على نحو رمزيّ لل ّتعبٌر عن توي البطل إلى التحرّ ر منقٌوده ،ومنها ما وُ ّظف لل ّتعبٌر عن عوائي تحدّ من االنعتاي.
تناسب ال ّشواغل ّالذهنٌّة فً رواٌة "حدّ ث أبو هرٌرة قال "...مع االختٌارات الفنٌّة فً نطاي
ال ّتجرٌب الرّ وائًّ عند محمود المسعديّ .
الخاتمة( :مجال األعداد من  0إلى )2
تتكونُ مِ نْ ثالثة أقسام:
ّ

.1ااجمال :من قبٌل:
 المكان ّالمقومات الفنٌّة فً رواٌة "حدّ ث أبو هرٌرة قال ،"...وقد عدّد
والزمان من
ّ
المسعديّ من وجوههما لٌنهضا بوظائف من أهمّها الوظٌفة الرّ مزٌّة.
.2الموقف :من قبٌل:
 لئن نهض الرّ مز بوظائف متعدّدة فإ ّنه ألغز بعض دالالت الرّ واٌة..3األفق :من قبٌل:
المقومات الرّ وائٌّة األخرى فً ال ّتعبٌر عن توي البطل إلى االنعتاي؟
 ما مدى إسهامّ
 أيّ دور نهض به المكان ّوالزمان فً تجسٌم موقف المسعديّ من قضٌّة األصالة
بقوة فً جٌله.
والمعاصرة المطروحة ّ
اللّغة( :مجال األعداد من  0إلى )5
لغة سلٌمة مإدّ ٌة للغرض بد ّقة.
ّ
متعثرة أحٌانا ولكن مإدّ ٌة للغرض.
لغة
ّ
لغة متعثرة أحٌانا ومإدّ ٌة للغرض بعسر.
ّ
متعثرة كثٌرا وغٌر مإدّ ٌة للغرض.
لغة
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الموضوع ال ّثالث ( :تحلٌل نصّ )
س
يس بِال ِغ َناءِ َبأْ ٌ
لَ َ
 ...وكانت فارس تعدّ الغناء أدبا والرّ وم فلسفة .وكانت فً الجاهلٌّة الجرادتان* لعبد هللا بن
جدعان* .وكان لعبد هللا بن جعفر الطٌّار* جوار ٌتغ ّنٌْن وغالم له ٌقال له "بدٌع" ٌتغ ّنى ،فعابه
بذلك الحكم بن مروان* ،فقال :وما علًّ أن آخذ الجٌّد من أشعار العرب وألقٌه إلى الجواري
ّ
وٌشذرنه (  )1بحلوقهنّ ونغمهنّ ! وا ّتخذ ٌزٌد بن عبد الملك* حُ بابة وسالّمة ،وأدخل
فٌتر ّنمن به
الرّ جال علٌهنّ للسّماع ( )...وكان ٌسمع فإذا طرب ّ
شي بُرده ،ث ّم ٌقول :أطٌر! فتقول حبابة :ال
ً
األول.
تطر ،فإنّ إلٌك
حاجة .والملوك بعد ذلك ٌسلكون على هذا المنهاج وعلى هذا السّ بٌل ّ
وكان عمر بن عبد العزٌز* رضً هللا عنه قبل أن تناله الخالفة ٌتغ ّنى .فممّا ٌُعرف من غنائه:
ألمّـــــــــا صاحبــــــًّ نــــــزر سعادا

لقــــرب مــــــــزارها ودعــــــا البعادا

()...
مكسوا نغما :فما كان منه صدقا فحسنٌ  ،وما كان
وال نرى بالغناء بؤسا إذا كان أصله شعرا
ّ
ّ
الخطاب رضً
منه كذبا فقبٌ ٌح .وقد قال النبًّ علٌه السّالم :إنّ من ال ّشعر لحكمة" .وقال عمر بن
هللا عنه" :ال ّشعر كالم ،فحُ س ُنه َحسنٌ  ،وقبٌحُ ه قبٌح".
وال نرى وزن ال ّشعر أزال الكالم عن جهته ،فقد ٌوجد وال ٌضرّ ه ذلك ،وال ٌُزٌل منزلته من
الحكمة .فإذا وجب أنّ الكالم غٌر محرّ م فإنّ َو ْز َن ُه و َت ْق ِف ٌَ َت ُه ال ٌوجبان تحرٌما لعلّة من العلل .وإنّ
ال ّترجٌع (  )2له أٌضا ال ٌُخرج إلى حرام .وإنّ وزن ال ّشعر من جنس وزن الغناء ،وكتاب
العروض من كتاب الموسٌقى ،فال وجه لتحرٌمه ،وال أصل لذلك فً كتاب هللا تعالى وال س ّنة
نبٌّه علٌه السّالم.
فإن كان إ ّنما ٌحرّ مه (  )3أل ّنه ٌلهً عن ذكر هللا فقد نجد كثٌرا من األحادٌث والمطاعم
والمشارب وال ّنظر إلى الجنان والرّ ٌاحٌن ،واقتناص الصّ ٌد ،وال ّتشاغل بالجماع وسائر اللّ ّذات
تصدّ وتلهً عن ذكر هللا .ونعلم أنّ قطع الدّ هر بذكر هللا ،لمن أمكنه ،أفضل ،إالّ أ ّنه إذا أدّ ى
رض فهذه األمور كلّها له مُباحة ،وإذا قصّ ر عنه ( )4لزمه المؤثم.
الرّ جل ال َف َ
الجاحظ .الرّ سائل .الجزء ّ
الثانً .ص ص161-158
تحقٌي عبد السّالم محمّد هارون .مكتبة الخانجً .القاهرة1964 .

األاالم:
الجرادتانَ :ق ٌْ َنتان  /عبد هللا بن جدعان :من سادات قرٌش  /عبد هللا بن جعفر الطٌّار :هو عبد
األول الهجريّ  /الحكم بن
هللا بن جعفر بن أبً طالب .والطٌّار لقب لجعفر ،عاش فً القرن ّ
األول ٌ /زٌد بن عبد الملك :من ملوك بنً أمٌّة  /عمر بن عبد
مروان :أمويّ عاش فً القرن ّ
العزٌز :من ملوك بنً أمٌّةٌُ ،عرف بالخلٌفة الرّ اشد الخامس.
ال ّ
شرر:
ٌشذرنهّ :
ّ
شذر ال ّنظم :فصّ له بخرز ونحوه .وهو فعل األلحان فً ال ّشعر)2 ( / .
( )1
ال ّترجٌع :رجّ ع الرّ جل :ردّد صوته .وترجٌع الصّ وت تردٌدهٌ )3 ( / .حرّ مه :الضّمٌر ٌعود
على الغناء )4( / .قصّ ر عنه :الضّمٌر ٌعود على الفرض.

المللوب:
حلّل النصّ تحلٌال مسترسال مستعٌنا بما ٌلً:
 تتبّع الكاتب ظاهرة الغناء فً ال ّتارٌخ .بٌّن ذلك مبرزا قٌمته فً الحجاج. ما الحجج الّتً اعتمدها الكاتبُ فً دحض الموقف القائل بتحرٌم الغناء؟ عقد الجاحظ صلة بٌن الغناء واللّغة وال ّشعر .وضّ حها وبٌّن قٌمتها االستداللٌّة. -ما مظاهر ال ّنزعة العقلٌّة فً ال ّنصّ ؟ وما حدودها؟

ُينتظر من المتر ّ
شح أن يكتب تحليال
السن ُد.
أبرز األفكار الّتي يقتضيها هذا َّس

للنن مِنْ مقدّ مة وجوهر وخاتمة ،يتض ّمن
ّ

المقدّ مة( :مجال األعداد من  0إلى )3

المادي ومحاور االهتمام.
وتتكون من ثالثة أقسام هي :ال ّتمهيد وال ّتقديم
ّ
ّ
.1ال ّتمهيدٌُ :نجز بفكرة تكون وثٌقة الصّ لة بالنصّ و ُت ّت َخذ مدخال عامّا إلٌه ،من قبٌل:
تنوع شواغل الكتابة عند الجاحظ.
 ّ انفتاح الجاحظ فً كتابته على قضاٌا المجتمع وظواهره المثٌرة للجدل. ...الوظٌفًّ المُوجز
.2ال ّتقديم
وضبط َمصدَ ره ،وال ّتعرٌف َ
المادي :وٌكون ب َتحدٌد َنوع النصّ َ ،
ّ
بالكاتب ،ووضعه فً سٌاقه ال ّتارٌخًّ واقتراح موضوع له...
حقٌقة تارٌخٌ ًّة وظاهر ًة اجتماعٌّة م ً
ً
ُباحة شرعا...
 ٌدافع الجاحظ عن الغناء.3محاور االهتمام :نتدبّر من النصّ السّ ند إشكالٌّات ونعرضها فً شكل أسئلة أو فً شكل جُمل
مُثبتة كًْ تكون برنامج العمل ال ّتحلٌلًّ فً الجوهر ،من قبٌل:
 تتبّع ظاهرة الغناء فً ال ّتارٌخ وقٌمة ذلك التتبّع فً الحجاج. دحض الموقف القائل بتحرٌم الغناء. مالمح ال ّنزعة العقلٌّة وحدودها.الجوهر( :مجال األعداد من  0إلى )10

السند ،وال ّثاني لل ّتحليل،
ن ّ
يتكون جوهر ال ّتحليل من أربعة أقسام :أحدهما لل ّتتكيك وتقسيم ال ّن ّ
ّ
ّ
ّ
والرابع للتأليف وتجميع االِستنتاجات
الرأي في
النن وقضاياهّ ،
ّ
وال ّثالث للتقويم ووبداء ّ
الكبرى.
.1ال ّتتكيكٌ :مكن تقسٌم النصّ َو َ
في ثنائٌّة سرد األخبار وإبداء الرّ أي:
 من البداٌة إلى "ودعا البعادا" سرد أخبار :شٌوع ظاهرة الغناء فً ال ّتارٌخ. من قوله" :وال نرى بالغناء باسا" إلى نهاٌة ال ّنصّ  :إبداء الرّ أي :موقف الجاحظ منتحرٌم الغناء.
ٌُ قبل من المتر ّشح أن ٌقسّم ال ّنصّ َو َ
في معٌار آخر ٌختاره ،شرط أن ٌكون وجٌها ومبرَّ را.
.2ال ّتحليل :نتناول فٌه عناصر ال ّتفكٌك الواحد تلو اآلخر.
األول ُ :تت ّبع ظاهرة الغناء في ال ّتاريخ:
أ  -المقلع ّ
 المدخل الفنًّ : السّ رد :تواتر ال ّناسخ الفعلًّ "كان" مقترنا بؤفعال فً صٌغة المضارع.
 االختزال واالسترسال.
 ُبن ًَِ المقطعُ على فكرتٌْن: مكانة الغناء في األمم األخرى:
 شٌوع ظاهرة الغناء فً األمم السّ ابقة ،وتؤكٌد مكانتها عند أه ّم الحضارات :الغناء أدب
عند الفرس  /الغناء فلسفة عند الرّ وم.
 موقف األمم األخرى من الغناء ٌسمو به إلى مرتبة رفٌعة.
 مكانة الغناء في أ ّمة العرب:
ّ
 تكثٌف األخبار وتنوٌعها من حٌث مصادرها التارٌخٌّة (الجاهلٌّة واإلسالم): استحضار أمثلة تارٌخٌّة من أعالم الجواري والغلمان (الجرادتان  /بدٌع).
 استحضار أمثلة تارٌخٌّة من أعالم العرب فً الجاهلٌّة (عبد هللا بن جدعان) واإلسالم
(عبد هللا بن جعفر الطٌّار ٌ /زٌد بن معاوٌة  /الولٌد بن ٌزٌد  /عمر بن عبد العزٌز).
 تنوٌع الجاحظ للحجج: الحجّ ة ال ّتارٌخٌّة :من تارٌخ األمم ومن تارٌخ العرب فً الجاهلٌّة واإلسالم.
 حجّ ة السّ لطة :عمر بن عبد العزٌز.
 قٌمة السّ رد فً الحجاج.ّ 
تجذر ظاهرة الغناء فً الحضارة العربٌّة اإلسالمٌّة :اجتماعٌّا (الغلمان والقٌان) وسٌاسٌّا
(الملوك والخلفاء :ض ّم المغ ّنٌن إلى المجالس  /االستماع إلٌهم ّ /
الطرب لغنائهم).
 التدرّ ج فً استقراء ال ّتارٌخ وتعداد شواهده تؤكٌدا لشٌوع ظاهرة الغناء فً األمم.
 تنوٌع مظاهر حضور الغناء فً ال ّتارٌخ :ال ّنصوص  /السّ نن  /السّ لوك.
األول بحجّ ة مر ّكبة :عمر بن عبد العزٌز (حجّ ة السّ لطة  /حجّ ة تارٌخٌّة)
 تتوٌج المقطع ّ
ب  -المقلع ال ّثاني :موقف الجاحظ من تحريم الغناء:
 حكم الغناء:

 مدخل فنًّ  :بروز الصّ ٌغ المعبّرة عن الرّ أي ال ّشخصًّ والمذهبًّ (وال نرى) .وتواترأسالٌب ال ّتقرٌر وال ّتوكٌد وال ّنفً .وهو إعالن عن ال ّنقلة من وقائع ال ّتارٌخ فً سٌاي
المنظور الموضوعًّ إلى المواقف واآلراء فً إطار المنظور ّ
الذاتًّ .
 تصدٌر المقطع بالموقف "وال نرى بالغناء بؤسا". دعمه بجملة من الحجج:مكسوا نغما".
 حجّ ة الحدّ  :تعرٌف الغناء" :إذا كان أصله شعرا
ّ
ّ
الخطاب...
 حجّ ة السّ لطة  /ال ّشاهد القولًّ  :حدٌث النبًّ وقول عمر بن
الح َسن ما كان صدقا.
 استثمار الموقف من ال ّشعر فً الحكم على الغناء :الغناء المباح َ دحض الموقف القائل بتحريم الغناء:
الحجة األولل( :ال ّنغم الّة تحريم الغناء):
 دحضّ
ّ
 االستدالل :اعتماد القٌاس من خالل التدرّ ج من إباحة الشعر استنادا إلى حجّ ة السّ لطة
ّ
الخطاب) إلى إباحة الوزن (ال ّتنغٌم وال ّتوقٌع)
وال ّشاهد القولًّ (قال النبًّ  /قال عمر بن
فً ال ّشعر بتكرار ال ّنفً (ال ٌضرّ ه  /ال ٌزٌل منزلته من الحكمة  /ال ٌوجبان تحرٌما).
 فً ّ
خطة الجاحظ ركنان متكامالن :المعجم الفقهًّ (تحرٌما  /حرام  /أصل  /كتاب هللا /
س ّنة نبٌّه) من جهة ،والقٌاس الفقهًّ (أصل  /فرع  /علّة  /حكم) من جهة أخرى.
الحجة ال ّثانية( :االهاء ان ذكر هللا الّة تحريم الغناء):
 دحضّ
 استدراج المتل ّقً إلى فكرة اإلباحة عبر داللة ال ّتركٌب ال ّتالزمًّ على الجمع بٌن حجّ ة
الدّ حض وتحرٌم الغناء وحجّ ة اإلثبات واإلباحة.
ّ
الملذات فً العلّة ( ُتلهً عن ذكر هللا)
 بٌان اشتراك الغناء والمشهور باإلباحة من سائر
تمهٌدا لالشتراك فً الحكم (هذه األمور كلّها مباحة).
 استحالة تحرٌم جملة المباحات الموافقة للفطرة (األحادٌث  /المطاعم  /المشارب/
ال ّتشاغل بالجماع) ٌفضً إلى اعتبار سماع الغناء من اللّ ّذات الفطرٌّة.
 تحوٌل مجال المناقشة من تحرٌم المباح إلى مراتب ذكر هللا (قطع الدّ هر فً ّ
الذكر /
أداء الفرض  /ال ّتقصٌر فً الفرض) وذلك تمهٌدا العتبار الغناء واقعا فً المرتبة
الوسطى دون مرتبة الفضل وفوي مرتبة اإلثم.
 تخٌّر المسلّمات (ال ّشعر حكمة  /الكالم غٌر محرّ م) منطلقات للمواقف من وزن ال ّشعر
وال ّترجٌع فً الغناء.
 جمع األدلّة ال ّنقلٌّة وأسالٌب المنطي قٌاسا واستنباطا.
 نقل الغناء من ال ّتحرٌم إلى اإلباحة تمهٌدا لجعله من لوازم الفطرة.
 اعتبار الغناء إذا كان صدقا من اللّذات الفطرٌّة المباحة.
 .3ال ّتقويم:
 مالمح ال ّنزاة العقل ّية :فً ال ّنصّ من قبٌل:
 التدرّ ج من ال ّتارٌخ ،إلى الفقه ،إلى الواقع االجتماعًّ حرصا على اإلحاطة بالقضٌّة من
جمٌع زواٌاها.
 بناء الخطاب على تقدٌم المسلّمات المشتركة منطلقا لدحض آراء المخالفٌن.
 االستناد فً الحجاج إلى االستدالل من قبٌل االستنباط :ال ّشعر كالم مُباح  /الغناء شعر
ّ
منغم  /إذن الغناء مباح.
ّ
 تنوٌع الحجج (تارٌخٌّة  /قولٌّة  /حجّ ة السّ لطة) وحسن االختٌار َو َ
في خطة محكمة.

 الوعً بالبعد ال ّتارٌخًّ واالجتماعًّ لظاهرة الغناء.
... 
 حدود ال ّنزاة العقل ّية عند الجاحظ من قبٌل:
 االنطالي من نماذج فردٌّة من الملوك الّذٌن اهتمّوا بالغناء والمسارعة بتعمٌم الحكم على
ك ّل الملوك فً قوله" :والملوك بعد ذلك ٌسلكون على هذا المنهاج وعلى هذا السّ بٌل
األول".
ّ
 إٌراد حجّ ة سلطة من طبٌعة دٌنٌّة قدرتها على اإلقناع محدودة :فً قوله" :وكان عمر بن
الخالفة ٌتغ ّنى"ّ .
ُ
فٌمثل عمر حجّ ة سلطة بما
عبد العزٌز رضً هللا عنه ،قبل أن تناله
ّ
عرف عنه من استقامة وورع ،ولك ّنه لم ٌغد كذلك غال عندما أقلع عن الغناء.
 اعتماد قٌاس مُغالِطِ ًّ  :قٌاس الغناء على ال ّشعر ،واستدعاء حجج موصولة بالمقٌس علٌه
ال بالمقٌس.
... 
قسمي ال ّتحليل وال ّتقويم :من قبٌل:
 .4ال ّتأليف بين
ْ
موقف الجاحظ :الغناء ظاهرة إنسانٌّة مُباحة ال ٌعترٌها بؤس ،وهو ما ٌإ ّكده تارٌخ األممالمتنوعة.
– ال سٌّما العرب – وتثبته الحجج
ّ
 ّخطة الجاحظ :بنى موقفه المنتصر لمشروعٌّة الغناء بناء حجاجٌّا قام على االستقراء فً
األول ،وعلى دحض الموقف المقابل فً جزئه ّ
الثانً.
جزئه ّ
تناول الجاحظ لظاهرة الغناء دلٌل على اهتمامه فً نزعته العقلٌّة ّبالظواهر االجتماعٌّة،
ومن خاللها غوصه فً مختلف أبعاد ّ
الذات اإلنسانٌّة ال ّنفسٌّة منها واالجتماعٌّة والدّ ٌنٌّة.
الخاتمة( :مجال األعداد من  0إلى )2
تتكونُ مِ نْ ثالثة أقسام:
ّ
.1ااجمال :من قبٌل:
 ال ّنصّ حجّ ة على ما بلغته المباحث االجتماعٌّة من عمي فً عصر الجاحظ ،وأنموذجلطرٌقته فً تناول مثل هذه القضاٌا وأسلوبه فً الكتابة فً نطاي نزعته العقلٌّة.
.2الموقف:
 جرأة الجاحظ فً طرح مسؤلة ثقافٌّة اجتماعٌّة مثل الغناء رغم إكراهات السّ ٌاي ّالثقافًّ
السّ ائد.
.3األفق:
 تجلٌّات جرأة الجاحظ فً سائر مإلّفاته على تناول قضاٌا دٌنٌّة وسٌاسٌّة معٌشة فًعصره.
اللّغة( :مجال األعداد من  0إلى )5
لغة سلٌمة مإدّ ٌة للغرض بد ّقة.
ّ
متعثرة أحٌانا ولكن مإدّ ٌة للغرض.
لغة
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ّ
متعثرة أحٌانا ومإدّ ٌة للغرض بعسر.
لغة
ّ
لغة متعثرة كثٌرا وغٌر مإدّ ٌة للغرض.
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الضارب4 :

صة 4 :س
الح ّ
الدورة الرئيسية

ٌختار المتر ّشح أحد المواضٌع التالٌة
األول:
الموضـوع ّ
بؤيّ معنى ٌمكن اعتبار اإلنسانًّ َمهمّة؟
الموضوع الثاني:
قٌل " ال تكمن قٌمة ال ّنمذجة العلمٌّة فً المعرفة التً ُتقدّمها بل فً ال ّنجاحات التً تح ّققها" .حلّل
هذا اإلقرار مبرزا استتباعاته على منزلة الحقٌقة فً العلم.
الموضوع الثالث :تحلٌل ننّ
من المشروع تماما أن نندهش من أنّ البعض ال ٌزال ٌعتقد فً إمكان ردّ مبدإ الواجب
إلى مبدإ السعادة ،وذلك رغم ك ّل التوضٌحات التً قُدّمت إلى حدّ اآلن حول هذا المبدإ بوصفه
مبدأ ٌنحدر من العقل الخالن .بحٌث تخٌّل البعض ،فً النهاٌة ،ضربا من السعادة األخالقٌة ال
تستند إلى دوافع خبرٌة ،وٌعدّ هذا األمر تخٌّال مناقضا لذاته .صحٌح أنّ اإلنسان العاقل ،عندما
ٌتغلّب على مٌله إلى الرّ ذٌلة وٌصبح واعٌا بؤ ّنه قام بواجبه الذي غالبا ما ٌكون مإلماٌ ،جد نفسه
ّ
بحق سعادة تكون الفضٌلة جزاءها
فً حال من السكٌنة والرّ ضىٌ ،مكننا بال رٌب أن نسمٌّه
الخانّ  .غٌر أنّ صاحب مذهب السّعادة ٌصرّ ح بؤنّ هذه اللّذة أو هذه السعادة هً المبدأ المحرّ ك
الحقٌقً الذي ٌجعل اإلنسان ٌتصرّ ف طبقا للفضٌلة .فلن ٌكونّ ،إذاك ،مفهوم الواجب هو ما
ٌحدّد إرادة اإلنسان مباشرة وإ ّنما سٌتوجّ ه اإلنسان إلى القٌام بواجبه بتوسّ ط السّعادة التً ٌرمً
إلٌها .لكن بما أنّ اإلنسان ال ٌؤمل فً أن تكون الفضٌلة مكافؤته إالّ من خالل وعٌه بقٌامه
األول ،بمعنى أ ّنه على اإلنسان أن
بواجبه ،فمن الواضح أنّ هذا الوعً ٌنبغً أن ٌؤتً فً المقام ّ
ٌجد نفسه مجبرا على القٌام بواجبه قبل أن ٌف ّكر ،بل ح ّتى دون أن ٌف ّكر فً أنّ السعادة ستكون
نتٌجة مراعاة الواجب .وهكذا ،فإنّ صاحب مذهب السّعادة ،ببحثه فً األسباب والدّ وافعٌ ،جد
نفسه قد وقع فً دور .وفعال ،فال ٌمكن أن ٌؤمل فً أن ٌكون سعٌدا (وال أن ٌنعم بسعادة باطنٌّة)
إالّ متى كان واعٌا بؤ ّنه قد راعى واجبه .غٌر أنّ ال ٌمكنه أن ٌنقاد إلى مراعاة الواجب إالّ إذا
تبٌّن له سلفا بؤنّ ذلك سٌجعله سعٌدا .ولكن ٌوجد أٌضا فً مثل هذه المغالطة تناقض .إذ ٌتعٌّن
علٌه ،من ناحٌة ،القٌام بواجبه دون ال ّشروع فً التساإل عمّا ٌتر ّتب علٌه من جهة سعادته،
وٌتعٌّن علٌه أٌضا القٌام بواجبه وفق مبدإ أخالقً .لكن ال ٌمكنه ،من ناحٌة أخرى ،أن ٌسلّم
ٌعول على السعادة التً ٌجنٌها منه .فهو ٌستند
بشًء ما على أ ّنه واجبه إالّ متى أمكن له أن ّ
بالتالً إلى مبدإ َم َرضِ ًّ هو بالتحدٌد نقٌض المبدإ السّ ابق.
كانط – مٌتافٌزٌقا األخالق  IIمذهب الفضٌلة

حلّل الننّ فً صٌغة مقال فلسفًّ مستعٌنا باألسئلة ال ّتالٌة:
 ما أساس الحٌاة األخالقٌة عند الكاتب؟ ما داللة :سعادة أخالقٌة ال تستند إلى دوافع خبرٌة؟ هل صحٌح أنّ موقف صاحب مذهب السّعادة ٌُوقع فً دور؟ّ
 -هل من الٌسٌر أن ٌُضحّ ً المرء بسعادته من أجل إنقاذ أخالقٌّته؟ علل رأٌك.

األول:
الموضـوع ّ
بؤيّ معنى ٌمكن اعتبار اإلنسانًّ َمهمّة؟
التم ّشٌات المنهجٌة
االنطالق من فهم دقٌق لمضمون -Iالمقدّمة:
الموضوع بالوقوف عند أه ّم المعانً .التمهٌد :اإلشارة إلى ما آل إلٌه الوضع اإلنسانً عامّة
من ّ
االهتمام بصٌغة الموضوع.تؤزم نتٌجة الصراعات ممّا ٌحمل على طرح
السإال عن مسإولٌّة اإلنسان إزاء نفسه وغٌره بما
ٌفضً إلى مساءلة اإلنسانً ذاته.
تصور
بناء المشكل انطالقا منّ
طرح اإلشكال :على أيّ نحو ٌتحدّد اإلنسانً؟ هل من
واضح لما ٌطلبه الموضوع ،واالنتباه جهة كونه معطى أنطولوجٌا وماهٌة متعالٌة وطبٌعة
إلى اإلحراجات و المفارقات
ثابتة أم من جهة اعتباره مهمّة اإلنسان ومسار
(النظرٌة والعملٌة) ،الم ّتصلة
تح ّققه؟ وإذا سلّمنا بؤنّ اإلنسانًّ مشروع وأفق مفتوح
بالموقف الوارد فً ننّ الموضوع .للداللة والفعل ،فما هً شروط تح ّققه وهل من عوائق
تحول دون ذلك؟
 -IIالجوهر:
الشروع فً التحلٌل ٌقتضًّ
ّ
ٌمكن للمترشح تحلٌل الموضوع وفق التمشً التالً:
االنطالق من وضع ّ
خطة واضحة،
لحظة أولى :الوقوف على داللة اإلنسانً وذلك بــ:
تؤخذ بعٌن االعتبار صٌغة الموضوع،
أ  -تحدٌد داللة اإلنسانً :وذلك بالكشف عمّا
ومطلبه.
ٌفترضه هذا المفهوم من تجاوز للقول
الموضوع ٌتعلّق بالنظر فً داللةالفلسفً فً اإلنسان القائم على:
مفهوم" :اإلنسانً بما هو مهمّة".
 فكرة الوحدة والثبات.
ٌقتضً ذلك على مستوى التم ّشً أنطولوجٌا مثالٌّة تفضّ ل المعقول
المنهجً االنطالق من تحدٌد داللة
على المحسوس والوحدة على
أه ّم المفاهٌم سٌاقٌا.
الكثرة والسكون على الحركة
االنتقال إلى تحلٌل المفارقات الناجمةواإلنسان على اإلنسانً والمتعالً
عن تعدّد الدالالت المرتبطة بالمفهوم
على المحاٌث.
األساسً.
 االعتقاد فً وجود حقٌقة مكتملة
تطور التحلٌل إلى معالجة التبعات
 ّونهائٌة محدّدة بصورة مسبقة
ّ
المترتبة عن ربط المفهوم األساسً
لإلنسان.
الذي ٌتساءل حوله الموضوع
التصورات التً اختزلت معنى

ّ
بالدالالت التً ٌحتملها.
اإلنسانً فً مجرّ د القطع مع
ربط التحلٌل بالمجاالت التً ترتبطالحٌوانٌة.
بها المفاهٌم :البعد الوجودي  -البعد
ب  -بٌان داللة اإلنسانً بما هو مهمّة وذلك
االنتربولوجً  -البعد السٌاسً –
بالوقوف على:
البعد االٌتٌقً....
 داللة اإلنسانً بما هو مسار مفتوح
على المواجهة الدائمة التً تقتضً
على نحو ّ
مطرد التجاوز والتعدٌل
والقلب والهدم أو بما هو مشروع
ٌتح ّقق.
ّ
ٌخط
 داللة المهمّة بما هً مسار
صورة اإلنسان وٌرسم منزلته ال
اإلنجاز

بوصفه واقعة ثابتة أو ماهٌة معطاة،
بل باعتباره كائنا منفتحا على ممكن
تكون مسإولٌة اإلنسان تحقٌقه
واالضطالع به ضمن مشروع
ٌختاره وٌبنٌه.
ج -مجاالت تح ّقق اإلنسانً بما هو مهمّة:
 المجال االنطولوجً :تحدٌد اإلنسانً بوصفه
إمكانات وجود أو قدرة وجود.
 المجال االنتروبولوجً :تحدٌد اإلنسانً بما
هو مشروع مفتوح أو بما هو كٌان تارٌخً
أو بما هو صٌرورة أو بما هو هوٌّة مر ّكبة.
 المجال االٌتٌقً :تحدٌد اإلنسانً بما هو
قابلٌة لالكتمال والتر ّقً.
 المجال السٌاسً :تحدٌد المواطنة بما هً
عتبة اإلنسانً.
لحظة ثانٌة :شروط إمكان تح ّقق اإلنسانً بما هو
مهمّة وحدوده.
االهتمام بشروط تح ّقق الدالالت التً
 - 1فً بٌان الشروط:
ٌراهن علٌها الموضوع وبٌان
المعوقات
التؤكٌد على ضرورة مغالبة ك ّل
ّ
الصعوبات القائمة فً سبٌلها والكشف
التً تحول دون تح ّقق اإلنسانً بمقاومة
عن أهمٌّتها الفلسفٌة.
التشرٌط النفسً واالجتماعً والسٌاسً
للسائد.
تنمٌة التواصل فً أبعاده االٌتٌقٌة واإلنسانٌة
بما ٌقلّن البعد اآلداتً وٌسهم فً إنتاج
الشروط اإلنسانٌة للبٌنذاتٌة والبٌنثقافٌة.
اضطالع اإلنسان بمسإولٌته إزاء اإلنسانً
بما ٌضمن العٌش معا.
 - 2فً بٌان الحدود:
هٌمنة التعامل اآلداتً مع اإلنسان ٌهدّده
بالتشٌإ والموضعة واإلخضاع.
العولمة بما هً فرض نمط موحّ د من
الوجود تتعارض مع كونٌة فكرة اإلنسانً.
الطابع السلطوي للوجود اإلنسانً ٌُفقد
اإلنسانً المعنى وٌُسقطه فً العدمٌّة.

الموضوع الثاني:
ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
قٌل " ال تكمن قٌمة النمذجة العلمٌّة فً المعرفة التً تقدّمها بل فً النجاحات التً تحققها" .حلل
هذا اإلقرار مبرزا استتباعاته على منزلة الحقٌقة فً العلم.
اإلنجاز
التم ّشٌات المنهجٌة
االنطالق من فهم دقٌق لمضمون -Iالمقدّمة
الموضوع بالوقوف عند أه ّم المعانً التمهٌد :اإلشارة إلى التو ّتر القائم بٌن الصورة
والمفاهٌم (النمذجة العلمٌّة – المعرفة المجرّ دة للعلم وصورته اإلجرائٌة ،والتو ّتر القائم بٌن
العلمٌة – الحقٌقة – العلم) وتحدٌد االعتراف بقٌمة العلم من جهة واالختالف حول تلك
العالقات القائمة بٌنها ،وأخذ التعلٌمة القٌمة من جهة أخرى.
المصاحبة للقول بعٌن االعتبار.
طرح اإلشكالٌة :فٌم تكمن قٌمة النمذجة العلمٌة؟ هل
االهتمام بصٌغة الموضوع وتخٌّرفٌما ُتنتجه من معارف نظرٌة أم فٌما تنجزه من
ّ
الخطة المنهجٌّة المالئمة لذلك.
تطبٌقات إجرائٌة؟ وإلى أيّ مدى ٌستقٌم اختزال
تصور
بناء المشكل انطالقا منّ
قٌمتها فً فاعلٌتها؟
واضح لما ٌطلبه الموضوع (التعلٌمة -IIالجوهر
المصاحبة للقول) ،واالنتباه إلى
التحلٌل
اإلحراجات و المفارقات (النظرٌة
لحظة أولى :تحلٌل الموقف المستبعد وبٌان مبرّ رات
والعملٌة) ،الم ّتصلة بالموقف الوارد
استبعاده:
فً ننّ الموضوع.
أ .تحلٌل الموقف الذي ٌردّ قٌمة النمذجة إلى
التصور الوارد
تحدٌد المطلوب :أثرّ
المعرفة التً تقدّمها وذلك باإلشارة إلى
تصورنا
فً ننّ الموضوع عل
ّ
النقاط ال ّتالٌة:
للحقٌقة العلمٌّة ومنزلتها فً العلم.
 بٌان مكانة النمذجة فً بناء المعرفة
االهتمام فً مرحلة أولى بتحلٌلالعلمٌّة بالتؤكٌد على أنّ العلم ٌُنتج
الموقف الوارد فً ننّ القول:
المعرفة من خالل النماذج.
ما ٌستبعده الموضوع. بٌان أنّ المعرفة العلمٌّة تقوم علة
ما ٌقرّ ه الموضوع.مسلّمتٌن :الظواهر الطبٌعٌة محكومة
االهتمام فً إطار ذلك بالمفاهٌم منبقوانٌنٌ /ملك اإلنسان القدرة على
خالل بٌان دالالتها سٌاقٌا والكشف
اكتشاف تلك القوانٌن.
عن قٌمتها الفلسفٌة واالبستٌمولوجٌة
 تحدٌد داللة النمذجة العلمٌّة بوصفها
على المستوى النظري وعلى
سٌاق إنتاج معارف حول الظواهر
المستوى العملً.
الطبٌعٌّة أو اإلنسانٌة وباعتبارها آلٌة
لكشف القوانٌن المتح ّكمة فً
الظواهر وصٌاغتها فً نظرٌات
عامّة.
 تحدٌد داللة النموذج العلمً باعتباره
ّ
ّ
ومنظم البنٌة لمجال من
تمثال مبسّ طا
مجاالت الواقع قصد فهمه وٌكون
فً صورة خطاب ّ
منظم أو لغة
رمزٌة أو تصامٌم.
 بٌان أنّ النموذج العلمً هو بناء
ذهنً وإطار مرجعً ٌم ّكن من
تنظٌم معطٌات المالحظة وتفسٌرها.
 تحلٌل الموقف الذي ٌُماهً بٌن

تقدٌم الحجج التً ٌمكن أن تبرّ ر ماٌستبعده الموقف الوارد فً ننّ
الموضوع وما ٌُقرّ ه.

النموذج والنظرٌّة العلمٌّة بما ٌجعل
قٌمة ال ّنمذجة كامنة فً المعرفة التً
تقدّمها من جهة قدرتها التفسٌرٌة
والتو ّقعٌة.
 بٌان بعض ال ّشروط االبستٌمولوجٌة
التً تسم المعرفة العلمٌّة حسب هذا
المنظور :الموضوعٌة /الحقٌقة بما
التصورات النظرٌّة
هً تطابق بٌن
ّ
والوقائع /الصٌاغة الرٌاضٌّة
الصورٌّة.
ب .تحلٌل مبرّ رات استبعاد الموقف القائل بؤنّ
قٌمة النمذجة العلمٌّة تكمن فً المعرفة التً
تقدّمها وذلك ببٌان:
 طبٌعة المعرفة التً تقدّمها النمذجة:
 oمعرفة منشؤة :الطابع البنائً
للمعرفة العلمٌة.
ّ
 oمعرفة جزئٌة :النموذج ال
ٌُقدّم سوى بعض جوانب
الواقع.
ّ
ّ
 oمعرفة مإقتة :قابلٌة النماذج
للمراجعة والتعدٌل.
 اآللٌات التً تعتمدها ال ّنمذجة:
 oاالصطناع /التبسٌط
التنوع.
واالختزالّ /
لحظة ثانٌة :تحلٌل الموقف القائل بؤنّ قٌمة النمذجة
العلمٌّة تكمن فً ال ّنجاحات التً تح ّققها.
أ .بٌان دواعً القول بؤنّ النمذجة العلمٌّة تستمدّ
قٌمتها من بعدها الغائً بالمعنى التٌلٌولوجً
ال بالمعنى المٌتافٌزٌقً:
 تعرٌف النمذجة على أ ّنها معرفة
موجّ هة نحو الفعل.
ّ
 تعرٌف النموذج من جهة أنه ٌصمّم
من أجل شًء ما.
 ارتباط النمذجة فً بعدٌها التركٌبً
والدّاللً بالبعد التداولً.
 ارتباط النظرٌّة العلمٌّة بمطلب
التح ّكم.
 ارتباط المعرفة بمشروع ٌحدّده
المنمذج وسٌاق إنتاجه.
 قٌمة النموذج فً وظٌفته.
ب .الوقوف على بعض النجاحات التً تح ّققت
باعتماد النمذجة العلمٌّة:







ح ّل مشكالت علمٌّة ما كان ٌمكن
حلّها دون نمذجة.
ولوج عوالم كانت مستعصٌّة على
المعرفة العلمٌّة.
معالجة األنساق المر ّكبة.
إنشاء واقع افتراضً ٌسهّل التح ّكم
فٌه ومعالجته لخدمة أغراض
اإلنسان.
التح ّكم أكثر فؤكثر فً المجاالت
الطبٌعٌّة واإلنسانٌة والصناعٌّة
وتغٌٌر مجراها.

النقاش
بٌان ما ٌمكن أن نغنمه من التحلٌل
المكاسب
السابق
 تنسٌب الموقف الذي ٌُشدّد على البعد
المعرفً فً النمذجة وٌعتبر المعرفة العلمٌّة
مجال الحقٌقة الوحٌد.
ّ
تطور قدرة اإلنسان على التحكم.

ّ
تصورنا لمفهوم العلم ومطلوبه
 مراجعة
ّ
وكٌفٌّة اشتغاله.
التصور الوضعً للعلم.
 تجاوز
ّ
الحدود
منزلة النمذجة الٌوم فً تطوٌر المعارف اإلنسانٌّة فً
مختلف المجاالت إذ ُتم ّكن اإلنسان من معرفة أفضل
تنسٌب الموقف وبٌان ما ٌسمح
بآلٌات اشتغال الذهن البشري وطرق ّ
تمثله لذاته
بتجاوز محدودٌته فً معالجة المشكل
وللعالم.
الذي ٌطرحه الموضوع.
فكّ االرتباط بٌن النمذجة والحقٌقة من شؤنه أن ٌُفضً
إلى الٌؤس من مطلب الحقٌقة ذاته باعتباره هاجسا
إنسانٌا على غاٌة من األهمٌّة.
مبدأ الفاعلٌّة القصوى من شؤنه أن ٌُهدّد الوجود
اإلنسانًّ وٌُم ّكن القوى المالكة للمعلومة من السٌطرة
أكثر فؤكثر على الوجود اإلنسانًّ فً مختلف أبعاده
والتح ّكم فٌه وتوجٌهه نحو أهداف لٌست بالضرورة
إنسانٌّة.
الموضوع الثالث :تحلٌل ننّ (كانط)
التم ّشٌات المنهجٌة
العمل التحضٌري:
االنطالق من قراءة متؤ ّنٌة للننوالوقوف على أه ّم المفاهٌم وأه ّم
القضاٌا التً ّ
تلخن مسار التفكٌر فً
الننّ .

اإلنجاز
المقدّمة
التمهٌد
ٌمكن التمهٌد باالنطالق من التو ّتر القائم فً وجود
اإلنسان بٌن ما تقتضٌه الرغبة من سعً إلى تحقٌق
اللّذة والمنفعة وبٌن ما ٌقتضٌه الواجب من مبادئ

 تحدٌد السإال الذي ٌجٌب عنهالننّ .
رصد كٌفٌة تعامل الننّ معالسإال.
رصد كٌفٌّة إجابة الكاتب عنالسإال :األطروحة المثبتة
واألطروحات المستبعدة.
 بناء شبكة المفاهٌم انطالقا منالمفهوم المركزي فً الننّ .
إعادة بناء نظام الحجاج الذي ا ّتبعهالكاتب فً بلورة الموقف الذي ٌدافع
عنه والمواقف التً ٌناقشها.
رصد المرجعٌات الفلسفٌةوالمقاربات الفكرٌة التً ٌحتاجها
تحلٌل الننّ .
مراحل التحلٌل:
الوقوف على دواعً طرح المشكلالذي ٌثٌره الكاتب فً الننّ .
صٌاغة المشكل انطالقا من إبرازالبعد اإلشكالً للمفهوم المركزي فً
الننّ .
 ٌقتضً تحلٌل األطروحة أن نؤخذبعٌن االعتبار ،اإلطار النظري
والسجالً ،الذي تندرج فٌه.
التصورات المستبعدة.
االنطالق منّ

االشتغال على األمثلة والحججالواردة فً الننّ .

عقلٌّة منفصلة عن المقاصد النفعٌّة.
طرح اإلشكالٌّة:
ما مدى وجاهة التحدٌد النفعً لألخالق؟ وما الذي
ٌُجٌز القول بتهافت ربط الواجب األخالقً بمطلب
السعادة؟ وإن كان هذا الربط ٌقوم على مغالطة
تصور للواجب الخلقًّ ٌتر ّتب على ذلك؟
ّ
منطقٌّة فؤيّ
الجوهر
التحلٌل
 -Iتحلٌل األطروحة القائمة على استبعاد ربط
األخالقٌة بمطلب السعادة وتؤسٌس الواجب على
العقل:
 .1نقد الكاتب لألطروحة التً تإسّ س األخالقٌة
على مبدإ السعادة:
مقومات الموقف الذي ٌردّ األخالقٌة إلى
أّ -
السعادة:
بٌان أنّ السعادة هً الفعل المطابقللفضٌلة وأنّ هذا الفعل هو فعل التؤمّل
الذي ٌمٌّز اإلنسان بما هو كائن عاقل
عن الحٌوان.
بٌان أنّ السعادة هً حال من الرضىوالسكٌنة بما تناله النفس من الخٌر.
بٌان أنّ السعادة مطلوبة لذاتها والتطلب من أجل غٌرها.
ّ
تجاوز ربط السعادة واللذة بعناصرتصور ٌربطها
خبرٌة وتنزٌلها ضمن
ّ
بالحٌاة التؤمّلٌة.
ب  -االعتراض على هذا الموقف:
 ٌعمل هذا الموقف على إضفاء طابععقلً على السعادة والحال أ ّنها خبرٌة
(الكشف عن تناقض القول).
 الجمع بٌن الواجب األخالقً والسعادةٌوقعنا فً دور منطقً إذ ٌقع تفسٌر
األسباب بالنتائج والنتائج باألسباب
فتكون أساسا للواجب الذي هو شرط
تح ّققها.
 تؤسٌس الواجب على السعادة من شؤنهأن ٌُصرف اإلرادة عنه ،وٌدفعها إلى
البحث عن الواجب فً غٌر موضعه بما
ٌتر ّتب عن ذلك من خلط بٌن مجال
الطبٌعة (الغرائز واألهواء والضرورة)
وبٌن مجال الفعل األخالقً بما هو مجال
الحرّ ٌة.

 . 2تؤسٌس الفعل األخالقً على العقل:
ّ
أهمٌّة توظٌف الجهاز المفاهٌمً،مشتق
تحدٌد داللة الواجب األخالقً بما هو مفهوم
انطالقا من الننّ .
من العقل الخالن وما ٌقتضٌه هذا التحدٌد من تمٌٌز
بٌن أمر شرطًّ وأمر قطعًّ .
 بٌان أنّ الواجب األخالقً هو واجب عقلًغٌر مشروط بنتائج وغاٌات ،وأ ّنه مبدأ
كلًّ لجمٌع الكائنات العاقلة.
 بٌان أنّ الواجب األخالقً هو ضرورة إنجازفعل احتراما للقانون الذي ٌجسّم إرادة
اإلنسان.
 بٌان أنّ أخالق الواجب هً أخالق كونٌّةالطابع وتستبعد الغاٌات واألهواء
والمصالح.
 استخالن أنّ السعادة وفق الكاتب ال ّتمثل
مبدأ للخٌر وال غاٌة له بل هً استحقاق
وجدارة.
-IIالنقاش
أ-المكاسب
الوقوف على المكاسب التً ٌمكن التؤكٌد على قٌمة العقل بما هو قدرة على التشرٌعاستخالصها:
األخالقً تسمح للمبادئ الذاتٌة باالرتقاء إلى مستوى
 تثمٌن موقف الكاتب وكٌفٌة معالجته القانون الكونً.للمشكل الذي ٌتناوله الننّ .
إبراز قٌمة الواجب فً تحرٌرنا من العقل اآلداتًالذي ٌجعلنا نتعامل مع اإلنسان ال كغاٌة بل كمجرّ د
وسٌلة.
 تجاوز المقاربات الغائٌة لألخالق.تثمٌن قٌمة مطلب الكونً فً إنشاء معٌار عقلً
لألخالقٌة ٌتجاوز نسبوٌة المصالح وتعارضها.
 طرافة التؤسٌس الكانطً لألخالق من جهة جعلهالذات مشرّ عة وخاضعة فً آن وهو مدلول الحرّ ٌّة
األخالقٌة عند كانط فً مقابل ما ٌحكم عالم الطبٌعة
من ضرورة.
ب-الحدود
الطابع الصوريّ لألخالق الكانطٌة. تنسٌب الموقف بالكشف عن حدوده- .الفعل األخالقًّ الذي ٌّتنزل بالضرورة فً الواقع ال
ٌمكن تحدٌده بصورة منفصلة عمّا هو تارٌخً.
التظ ّنن على الفصل القطعًّ بٌن النفعً واألخالقًفلٌس ك ّل ما هو نفعً الأخالقً ولٌس ك ّل ما هو
أخالقًّ ال نفعً.
إبراز أنّ ما ٌبدو تؤسٌسٌا عقلٌا للواجب ٌمكن أنٌكون مجرّ د دفاع مق ّنع على سلطة القٌم السائدة.

االختبار :ال ّتفكير اإلسالمي
الحصّة :ساعتان
الضّارب1 :

الجمهوريّة التّونسيّة
وزارة التّربية
◊◊◊

***
امتحان البكالوريا
دورة جوان 4102

ال ّ
شعبة :اآلداب

السّند:
 -1قال اهلل تعاىل" :ذلِك بِأ َّن اللَّه َل يك مغيِّ را نِّعمةً أنْعمها على ق وٍم ح ََّّت ي غيِّ روا ما بِأن ُف ِس ِهم وأ َّن اللَّه َِس ِ
يم" األنفال35
ْ ُ ُ ً ْ
ٌ
يع عل ٌ
ْ
ٰ ْ ُٰ ُ

شرفه حني كلّفه :فهو كادح إىل ربّه كدحا فمالقيه ،وهو يف الوقت ال ّذي يعرف غاية وجوده
 « -2إ ّن املؤمن ليدرك أ ّن اهلل ّ
تصور قدرته وإرادته
القوة الفاعلة املبدعة فيه ،ال يتع ّدى حدود سلطاته ،وال يبالغ يف ّ
كل شيء يف هذا الكون وآثار ّ
وحقيقة ّ
ط للمشاهبة أو املقارنة بني إرادته اإلنسانيّة احملدودة ،ومشيئة اهلل
وعلمه وما أودعه اهلل فيه من مواهب وملكات ،وال يرى جماال ق ّ
املتفردة بالفاعليّة احلقيقيّة الكامنة وراء مجيع األسباب واملسببات...

تتصرف هبا اإلرادة اإلنسانيّة داخل املشيئة اإلهليّة الكربى ،يؤّكد أ ّن قدر اهلل نفسه ال يتح ّقق إال من خالل
إ ّن نوع احلركة اليت ّ
احلرية واالختيار لدى بين اإلنسان...
للتغّي تبعا لل ّدوافع ّ
النّشاط اإلنساين القابل ّ
الشخصيّة والبواعث النّفسيّة اليت هي أمارة ّ
وعزو هذه القدرة إىل اإلنسان  -فردا ومجاعة – يُثبت أ ّن النّشاط البشري أحد األسباب
وإرادة التّغيّي مرتبطة بالقدرة عليهُ :
ويضخم دوره يف
الظّاهرة يف الفاعليّة وال تّأثّي ،ويفرد هلذا النّشاط جماال يف الكون كبّيا ،ويهب صاحب هذا النّشاط مركزا ممتازا،
ّ
خالفة اهلل يف األرض وعمارهتا».
الصاحل :اإلسالم ومستقبل احلضارة .ص 275-272بتصرف.
د .صبحي ّ

السند:
أسئلة فهم ّ

( 8نقاط)

عرف املصطلحني اآلتيني يف عالقتهما بعقيدة القضاء والقدر :االختيار  /األسباب.
السؤال ّ
ّ
األول :أّ -

ب -استخرج من السند املصطلح الذي يفيد املعىن اآليت" :صفة لإلنسان ووظيفة له يف الوجود".

السؤال الثّاني :صغ اإلشكالية املناسبة للسند.
ّ

السؤال الثالث :أ -أنقل اجلدول إىل ورقتك وأثّث فراغاته مبا يناسب.
ّ
المصطلح
احلريّة
التحرر
ّ

التّعليل
السند
العبارات من ّ
...................................... ..........................................
...................................... ..........................................

مؤهالت اإلنسان اخلليفة ،استخرج اثنني منها.
السند إىل بعض ّ
ب -يشّي ّ

سؤال تحرير مقال 21( :نقطة)

التحرر النابع من عقيدة التوحيد؟
إىل أي ح ّد ميكن القول بأن حماوالت املسلمني فهم القدر كانت خادمة ملبدأ ّ

1

نموذج اإلصالح:

مقياس
إسناد
األعداد

السند8( :ن)
أسئلة فهم ّ
األول:
السؤال ّ
ّ

أ -تعريف املصطلحني2( :ن)
حر يف أفعاله.
االختيار :مصطلح كالمي يفيد بأن اإلنسان ّ

3ن

مبين على القوانني ال ّداخليّة واخلارجيّة املؤثّرة يف الفعل اإلنساين.
األسباب :مصطلح فلسفي ّ
ب -املصطلح الّذي يفيد املعىن املطلوب :اخلالفة (1ن)

السؤال الثاني:
ّ

2ن

اإلشكاليّة :هل تنتفي مسؤوليّة اإلنسان يف الوجود إذا سلّمنا مبحدوديّة مؤهالته وارتباطها باملشيئة اإلهليّة؟
السؤال الثالث :أ -تأثيث اجلدول مبا يناسب2( :ن)
ّ
المصطلح
الحريّة
حرر
التّ ّ

العبارات من الجدول

التعليل

غّي إجابة تثبت قدرة املرت ّشح على الوصل بني
من العبارات" :النشاط اإلنساين القابل للتّ ّ
السند
الشخصيّة والبواعث النّفسيّة"
تبعا لل ّدوافع ّ
معاين ّ
احلرية وما يالئمها من عبارات ّ
إجابة تثبت قدرة املرت ّشح على الوصل بني
من العبارات" :ح ََّّت يُغيِّ ُروا ما بِأنْ ُف ِس ِه ْم"
السند.
"فهو كادح إىل ربه كدحا فمالقيه"
معاين التّحرر وما يالئمها من عبارات ّ

3ن

(مالحظة :تقبل كل إجابة أخرى مناسبة)

احلرية /اإلرادة /القدرة.
السند إىل بعض ّ
مؤهالت اإلنسان اخلليفة1( .ن) :العقل /العلمّ /
ب -يشّي ّ

يتضمن مثالني من األمثلة املذكورة).
(مالحظة :يقبل كل مقرتح ّ

2

سؤال تحرير المقال
المعايير

مقياس
إسناد
األعداد

المؤشرات

 توافق المنتوج مع الموضوع:
توفّق املرت ّشح إىل بيان:
 تع ّدد الفهوم وتن ّوعها يف مقاربة املسلمني ملسألة القضاء والقدر.
 دور عقيدة التّوحيد يف حترير اإلنسان.
حرر النّابع من عقيدة التّوحيد وتعليله.
 تأكيد ّ
الرتابط بني الفهم الواعي للقدر ومبدأ التّ ّ
التالؤم
صرف في األفكار فهما واستثمارا وتوظيفا:
 حسن التّ ّ
السند مبا يساعد على معاجلة املوضوع معاجلة
مع
 استثمار املعاين واملعلومات واألفكار الواردة يف ّتحليليّة ونقديّة من خالل:
الموضوع
 بيان الفروق احلقيقيّة بني خمتلف مواقف املسلمني من القضاء والقدر.
السلبيّة يف كيفيّات تعامل املسلمني مع مسألة القضاء
 التّمييز بني املظاهر اإلجيابيّة و ّ
والقدر.
 اإلفصاح عن وجوب التّناسب بني املظاهر اإلجيابيّة يف التّعامل مع مسألة القضاء والقدر
املوحد.
وحترر اإلنسان ّ
ّ
 سالمة المضامين:
حرر:
جوهر عقيدة التّوحيد وعالقتها بالتّ ّ
صرف والتّدبّي.
 اإلقرار هلل بالوحدانيّة ،ونفي ّالشريك عنه يف اخللق والتّ ّ
 عقيدة التّوحيد ختلّص اإلنسان من مظاهر اخلوف من الطّبيعة واخلرافة... تكسبه رؤية توحيديّة للعاَل وملوقع اإلنسان فيه( .اخلالفة)ذكر أبرز مقاربات علماء المسلمين لعقيدة القدر :املواقف املمكن عرضها:
 احلرب :نفي قدرة اإلنسان على الفعل /اجلربيّة. االختيار :إثبات قدرة اإلنسان على خلق أفعاله /املعتزلة. الكسب :اهلل تعاىل خالق للفعل واإلنسان مكتسب له /األشاعرة.سالمة
السنن الكونيّة واعتبار جمال الفعل اإلنساين مرهتنا مبدى
السببيّةّ :
تبين فهم سبيب للظواهر و ّ
 ّالرتابط بني األسباب واملسبّبات.
المعلومات
وعيه منطق ّ
حرر ،تتجلّى يف املواقف اليت:
مظاهر االنسجام مع مبدأ التّ ّ
 أعطت لإلنسان اعتبارا من خالل نسبة الفعل إليه. أزالت الغموض عن عالقة اإلنسان مبا حوله.الضرورة.
احلريّة و ّ
 بُنيت على داللة اجلمع بني ّ خلّصت عقله من قيود اجلهل واخلوف واآلهلة املصطنعة...كل املوجودات اتّساقا سببيّا جيعله قابال للفهم
 جعلته منخرطا يف نظام كوين تتّسق يف كنفه ّوالتّع ّقل واالستثمار.
حرر والكشف عن مظاهر دالّة عليه.
 اإلبانة عن متثّل اإلنسان قيمة التّ ّوحتمله مسؤوليّة
 -تندرج مجلة هذه املواقف ضمن مفهوم خالفة اإلنسان هلل يف األرض ّ
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إعمارها.
جرر ،تتجلّى يف املواقف اليت:
مظاهر التّنافر مع مبدأ التّ ّ
حريّة مطلقة يف خلق أفعاله.
 أثبتت لإلنسان ّ نفت عن اإلنسان قدرته على الفعل.اهري بني النص والعقل.
 َل خترج عن دائرة التّعارض الظّ ّ َل تعرتف مبحدوديّة مقالتها ونسبيّتها وقامت على ختطئة املخالف.تقرير النّتائج التّالية:
احلريّة
 ّتنوع مواقف املسلمني واختالفها من مسألة القضاء والقدر ،هو من ضروب ممارسة ّ
باعتبارها من مقاصد التّوحيد.
 تلبّس املوضوع بالغيب َل مينع املسلمني من التّفكّي يف املسألة وحماولة فهمها.حتمل املسلمني مسؤوليّة جتديد
 البحث يف هذه املسألة وامتدادها عرب التّاريخ ،دليل على ّفهم منزلة اإلنسان يف الوجود.
الرأي حاصل يف اإلميان ،واختالفهم ماثل يف كيفيّة مقاربتهم
 التّوافق بني املتخالفني يف ّللمسألة.
الصلة بالموضوع:
 تمثّل المصطلحات والمفاهيم ذات ّ
النصي/
حرر /املسؤوليّة /الفاعليّة /االستخالف /التّعارض ّ
احلريّة /التّ ّ
التّوحيد /القضاء /القدرّ /
السببيّة /اجلرب /االختيار /الكسب...
التّعارض العقلي /داللة اجلمعّ /
 تح ّكم المتر ّشح في اللّغة المستخدمة ورسما وتركيبا.
البرهنة على األفكار وتدعيمها بشواهد نقلية و/أو عقلية و/أو أمثلة واقعية:
 من النّقل:
ِ
 قوله تعاىل" :وأ ْن ليس ل ْإلنْس ِان إَِّال ما سعى" النّجم93
ْ
ت" ...البقرة 282
ب
س
ت
ك
ا
ا
م
ا
ه
لي
ع
و
ت
ب
س
ك
ا
م
 قوله تعاىل..." :هلاْ ْ
ْ ْ
ِ ٍ
ِ
ِ ِِ
الرعد11
 قوله تعاىل..." :إ َّن اهلل ال يُغيِّ ُر ما بق ْوم ح ََّّت يُغ ِّّيوا ما بأنْ ُفسه ْمّ "...ِ ِ
 قوله تعاىل" :إِنَّا هديْناهُ َّ ِ ِورا" اإلنسان9
السبيل إ َّما شاكرا وإ َّما ك ُف ً
 قوله تعاىل" :يا أيُّها ا ِإلنْسا ُن إِنَّك ك ِادح إِىل ربِّك ك ْدحا فمالقِ ِيه" االنشقاق2
ٌ
ً ُ
 من العقل:
حريّة
البرهنة
 انتفاء التّعارض العقلي بني توحيد اهلل سبحانه واخلضوع له من ناحية ،وبني إطالق ّاإلنسان حنو الفعل واملبادرة من ناحية ثانية.
واالستدالل
حترري.
 االختالف دليل على التّفكّي الذي هو فعل إنساين ّ من التّاريخ والواقع:
حرر النّابع من التّوحيد.
 أمثلة من غزارة املنتج احلضاري للمسلمني باعتباره مثرة من مثار التّ ّتفرق وخروج عن دائرة الفعل احلضاري من أسبابه ضعف
 ما يعيشه املسلمون اليوم من ّحرر وعجزهم عن إضافة املعىن ملعتقدهم.
متثّلهم ملقتضيات التّ ّ
درج في عرض المضامين وتنظيمها وتناسق األفكار وارتباط بعضها ببعض:
 حسن التّ ّ
يتضمن التّحرير مق ّدمة وجوهرا وخامتة.
أن ّ
المق ّدمة:
أ-
وضوح
المنهج

1ن

0ن

تتنزل فيه اإلشكاليّة املطروحة:
لعام الّذي ّ
 حتديد اإلطار ا ّ
مكونات العقيدة
مكونا من ّ
 عناية املسلمني بالبحث يف مسألة القضاء والقدر باعتبارها ّاإلسالميّة.
4

طرافة
األفكار

تصورات خمتلفة راوحت بني إثبات حضور اإلنسان يف دائرة الفعل واإلقدام وبني
 ظهور ّضموره يف دائرة النّكوص واإلحجام.
 اإلشكاليّة:
أي مدى كانت حماوالت املسلمني فهم مسألة القضاء والقدر استجابة ملا يف عقيدة
 إىل ّحريّة اإلنسان وفاعليّته يف الكون؟
التّوحيد من تعبّي عن أصالة ّ
 تفريع اإلشكاليّة إلى عناصر:
 ما وجه العالقة بني عقيدة التّوحيد وحترير اإلنسان؟ ما هي أبرز جتلّيات فهم املسلمني لعقيدة القدر؟حرر اإلنساين الذي تدعو
 إىل ّأي ح ّد ميكن القول باستجابة تلك احملاوالت إىل مقصد التّ ّ
إليه عقيدة التّوحيد؟
ب -الجوهر : :يُعتىن فيه ب :
التّحليل:
حترر اإلنسان من خالل عقيدة التّوحيد:
 بيان أسس ّ
 بسط خمتصر جلوهر عقيدة التّوحيد ،وبيان أوجه حتريرها لإلنسان ،تصديقا ومتثّال وسلوكا. عرض مناذج من معاجلات املسلمني ملسألة القضاء والقدر.
السرد التّارخيي).
(يراعي املرت ّشح مبدأ التّ ّنوع يف النّماذج املعروضة مع جتنّب ّ
النّقد:
حترر.
 تقومي مواقف املسلمني من القضاء والقدر يف ضوء ما تدعو إليه عقيدة التّوحيد من ّ ت ّبين موقف صريح من مدى توافق حماوالت املسلمني لفهم القدر مع مبدأ التّحّرر النّابع منعقيدة التّوحيد.
وحتمله مسؤوليّة
 تعليل املوقف من خالل وصله مبفهوم خالفة اإلنسان هلل يف األرض ّحترري لإلنسان يف التّاريخ ،يف إطار عقيدة التّوحيد.
إعمارها مبا هي مسار ّ
ج -الخاتمة:
توصل إليه المتر ّشح من أفكار.
أهم ما ّ
 حوصلة ّ
 تثمني جهود املسلمني يف توسيع مباحث الغيب ،ووصل ذلك جبوهر عقيدة التّوحيد.طرق إليها من قبيل:
 إمكانيّة فتح الموضوع على آفاق لم يقع التّ ّ
حتمل
للسابقني يف حماولة فهم الغيب ،ال يعفي الالحقني من ضرورة ّ
 ثراء التّجربة الفكريّة ّالراهن.
مسؤوليّة التّ ّ
عمق وجتديد البحث ،مبناهج مالئمة الحتياجات املسلمني يف واقعهم ّ
تقديم أفكار نوعيّة تعبّر عن عمق فهم المتر ّشح للقضيّة المطروحة:
الربط بني واقع املسلمني أفرادا وشعوبا ومستوى فهمهم لعقيدة القضاء والقدر.
 ّوّل عن جتديد
 التّخلّص من الفهم التّجزيئي ملختلف املواقف الذي أفضى إىل التّفرقة والتّ ّالفهم.
تبين فهم مشوّل تارخيي لتجربة املسلمني يف جمال معاجلة قضايا الغيب ،من شأنه تأسيس
 ّحرر يسمو باإلنسان قُ ُدما حنو اهلل اعتقادا وامتثاال وكدحا.
مناخ للتّ ّ
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CORRIGÉ DE L’ÉPREUVE DE FRANÇAIS
Session : Principale 2014
Section : Lettres
I-

ETUDE DE TEXTE :
A- Compréhension :

Questions et commentaires
Exemples de réponses
1- En vous référant au début du Le premier paragraphe du texte évoque le
texte, dites ce qui fait le bonheur bonheur éprouvé par les deux personnages.
de chacun des deux personnages. Julien est heureux parce que finalement
il arrive à réaliser son rêve : apprendre à
Commentaire :
lire.
La première question oriente le Sa volonté affirmée, son désir ardent de
candidat et délimite son champ de progresser transparaissent à travers les
réflexion; il s’agit en effet de indices suivants :
chercher des éléments de réponses « il y avait une telle fièvre dans ses
dans le premier paragraphe.
yeux… »
La question porte sur les raisons « …il avait ressenti cette exigence
du bonheur des deux personnages. d’apprendre à lire »
Le terme « bonheur » évoqué La progression dans l’apprentissage de la
dans la première phrase est lecture procure à Julien un sentiment
associé au personnage de d’accomplissement
et
de
profonde
Blanche. Plus loin, l’expression satisfaction.
« aussi heureuse que lui » Blanche, pour sa part, ressent un
montre que ce bonheur est partagé bonheur motivé par la satisfaction
par les deux personnages même si professionnelle de voir son élève
leurs motivations sont différentes. persévérer et réussir. Par ailleurs, elle est
fière d’avoir été choisie par Julien « pour
l’aider à réaliser un rêve », ce qui constitue
pour elle une valorisation personnelle.
Le bonheur des deux personnages procède
donc d’un double accomplissement :
- Blanche
s’accomplit
en
tant
qu’institutrice.
- Julien
s’accomplit
en
tant
qu’apprenant.

2- Pourquoi Julien veut- il 2- Si le jeune homme cherche à apprendre à
apprendre à lire ? Citez deux lire, c’est pour maintes raisons. On citera
éléments pour justifier votre surtout :
réponse.
 La promesse faite à son père («
Relevez et expliquez un procédé
C’était son père qui, sur son lit
mobilisé pour mettre en relief les
d’agonie, lui avait fait promettre
raisons qui le poussent à vouloir
d’apprendre à lire »)
apprendre à lire.
 Son désir de s’élever au- dessus de
sa condition et d’accéder à une vie
meilleure par le biais de l’instruction
Commentaire :
(« …la seule manière efficace pour
La première partie de la question
échapper à sa condition… »)
porte sur les raisons qui poussent  Son souci de mériter l’estime des
Julien à apprendre à lire, raisons
autres et d’éviter la solitude (« vivre
explicitées dans le dernier
autre chose que la solitude…côtoyer
paragraphe sous la forme d’une
des gens, leur parler sans la honte de
confidence faite à Blanche.
ne savoir s’exprimer… »)
La deuxième partie de la question Pour mettre en relief les raisons qui
porte sur la même séquence du poussent Julien à apprendre, l’auteur
texte ; Il s’agit pour l’élève:
recourt à divers procédés d’écriture dont on
- de relever le procédé dans le peut citer :
même paragraphe (le dernier), de
 La métaphore : « changer le noir du
repérer la phrase, l’expression, le
charbon par la lumière des jours »,
mot / les mots ;
formule du père que le fils adopte.
-d’ identifier le procédé, de le
Cette image traduit l’opposition entre
nommer d’une manière claire et
« le noir » de l’ignorance et « la
univoque ;
lumière » du savoir.
- d’expliquer l’effet produit
 L’accumulation : « pour échapper à
sa condition, pouvoir quitter la forêt,
changer le noir du charbon pour la
lumière des jours, vivre enfin autre
chose que la solitude et la maladie,
côtoyer les gens, leur parler sans la
honte de ne savoir s’exprimer,
devenir l’un de ces hommes qui
maîtrisent leur vie… ». Cette

accumulation (on acceptera aussi
énumération) traduit le rêve de Julien
d’échapper à son ancienne vie pour
une vie de lumière et d’espoir.
 La périphrase « lumière des jours »
désigne la connaissance et le savoir.
L’apprentissage de la lecture est
présenté comme une échappatoire à
sa condition de charbonnier.

3- Quelle évolution peut-on noter
dans les sentiments des deux
personnages ?
a- en rapport avec
l’apprentissage de la lecture
b- en rapport avec leur relation
personnelle
Commentaire :
Cette question d’interprétation
demande de la part de l’élève un
balayage de tout le texte pour une
analyse qui dépasse ce qui est dit,
ce qui est dénoté.
Elle nécessite donc un travail sur
l’implicite, le non dit du texte (ce
qui est connoté).
Cette question comporte deux
volets : il s’agit d’analyser
l’évolution des sentiments des
personnages,
d’abord
par
rapport à l’apprentissage de la
lecture (Julien paysan illettré
devenu instruit grâce à ses efforts
et à ceux de Blanche) et par
rapport à la relation entre les

3- Les sentiments des personnages évoluent
tout au long de l’extrait.
a- en rapport avec l’apprentissage de la
lecture :
Julien, au début, était intimidé par Blanche
en qui il ne voyait que l’institutrice
détentrice du savoir, alors que lui était
illettré et « sauvage ». Il n’avait pas
confiance en lui-même (« non, je ne pourrai
pas », « ses mains tremblaient »). Plus tard
dans le texte, il gagne en assurance (« il
revint complètement transformé »). Il se
confie plus volontiers à Blanche.
b- en rapport avec leur relation personnelle.
Au début, les deux personnages
éprouvaient l’un comme l’autre, un
sentiment de bonheur mêlé d’appréhension
discrète ; blanche (« devinait derrière cette
nécessité un secret sur lequel elle n’osait
l’interroger. ». Celle-ci est intriguée au
début par cet étranger. Progressivement
des affinités voient le jour, ouvrant la voie
à l’épanchement, aux confidences et à une
forme d’attachement. (« Il passa ce Noël –
là avec elle et se confia davantage »).

deux jeunes gens (relation de
maître/élève qui évolue en
relation plus intime)

B- Langue :
Vocabulaire :
Relevez quatre mots ou expressions
appartenant au champ lexical de la
connaissance.

Vocabulaire :
Le champ lexical de la connaissance :
apprendre, lire, l’école, les livres,
écrire…

Utilisez le terme « connaissance » Exemples de phrases où
dans une phrase où il a un autre sens « connaissance » a un autre sens :
que celui de « savoir ».
Je te présente une vieille
connaissance. (une relation, un ami)
Il a perdu connaissance. (s’évanouir)
Commentaire :
J’ai fait sa connaissance au cours
Cette question est d’abord une d’une soirée. (première prise de
question de repérage où il s’agit de contact)
trouver dans le texte quatre mots ou
expressions appartenant au même
champ lexical, celui de « la
connaissance ». Elle porte ensuite sur
la polysémie « un autre sens que celui
de Savoir», un mot de sens équivalent.

Grammaire
Grammaire :
1- Il demanda : « Est-ce que, moi
1- Julien demanda si, lui aussi, il le
aussi, je le pourrai un jour ? »
pourrait un jour.
Transposez cet énoncé au style
indirect.
2- Le rapport logique exprimé est
Commentaire :
un rapport de conséquence (lié à
La transposition de la phrase du style
un degré d’intensité).
direct au style indirect doit respecter
certaines règles :
- la disparition des guillemets,

- la transformation de l’énoncé en une
phrase complexe où la subordonnée
conjonctive est introduite par un verbe
rapporteur,
- la concordance des- temps (le futur
simple devient conditionnel présent)
- le changement des pronoms (je/ il).

2- Il y avait une telle fièvre dans Phrases possibles:
ses yeux…qu’elle était aussi - Il y avait une fièvre brûlante dans
heureuse que lui.
ses yeux si bien qu’elle était aussi
heureuse que lui.
- Identifiez le rapport logique - Il y avait tant de fièvre dans ses yeux
qu’elle était aussi heureuse que lui.
exprimé.
- Réécrivez
la
phrase
en
exprimant le même rapport par
un autre moyen grammatical.

Commentaire :
Cette phrase complexe est constituée
de deux propositions (principale +
subordonnée
circonstancielle
de
conséquence liée à un degré
d’intensité).
Il est demandé à l’élève d’identifier ce
rapport sémantico- logique et de
l’expliciter au moyen d’une autre
expression grammaticale.

II- ESSAI
« Va parmi les
leur ressembler »,
donné par le père
fils.
Le bonheur et

hommes, tâche de La problématique à traiter est la
tel est le conseil suivante :
charbonnier à son En quoi consistent le bonheur et la
réussite sociale ? Sont-ils liés à la vie
la réussite sociale en société, au partage ?

consistent-ils à vivre avec les autres, à
leur ressembler et à partager leur
vision du monde ou, au contraire, à
prendre ses distances, à se distinguer
et à affirmer son originalité ?
Vous développerez à ce sujet un
point de vue personnel étayé
d’arguments et d’exemples précis.

Quelques pistes à exploiter :
I- Réussir socialement et vivre
heureux est possible si on vit avec les
autres et si on partage leur vision du
mode :
 être sociable nous permet de nous
fondre dans la société, de passer
inaperçu alors que tourner le dos
aux autres fait de nous des exclus
et des marginalisés.
 partager avec les autres des
valeurs et des principes nous
permet de nous intégrer
socialement (condition
indispensable pour les émigrés par
exemple)
II- Cela n’empêche pas les gens
originaux, différents ou enclins à la
solitude de vivre heureux.
 des handicapés ont pu s’imposer
et réussir dans leur vie familiale
ou professionnelle
 des solitaires ont pu réaliser de
grands
exploits, comme les
sportifs de haut niveau qui
escaladent les sommets ou qui
naviguent pendant des mois voire
des années.
 des philosophes, des écrivains,
des scientifiques…en prenant
leurs distances, ont aussi réussi
leur parcours et réalisé leurs
projets et rêves.

ANGLAIS
EXPLICATIONS ET RECOMMANDATIONS
I.

LA COMPREHENSION DU TEXTE

A. Le texte:
Vous avez un texte de 350 mots (10% plus ou moins) dont la compréhension est à la portée de l'élève
moyen. On ne saura trop vous recommander de faire deux voire même trois lectures attentives du
texte afin d‟en dégager le thème et saisir quelques détails importants car il y aura toujours des
questions qui portent sur la compréhension globale et des questions qui traitent des détails. Ne
vous affolez pas surtout s'il y a quelques mots que vous ne connaissez pas; il y en a toujours dans un
texte. Essayez de les comprendre à travers le contexte ou recherchez les préfixes ou les suffixes. Peut
être vous n'aurez jamais besoin de les comprendre pour répondre aux questions!
N'oubliez pas les titres, sous titres et les notes de bas de page qui peuvent bien vous éclairer quant à
la forme du texte (lettre, article, histoire, date, etc....) et à l'idée générale.
B. Les questions:
Ayant fait suffisamment d'exercices durant vos études (et dans les devoirs de synthèse) à l'école de
base et au secondaire, vous n'aurez sûrement pas de surprises au niveau des types de questions.
La recommandation capitale est de bien lire la consigne et de s’y conformer: si on vous demande
de cocher une case, cochez la, si on vous demande d'encercler une réponse, faites le, et ce pour
donner des réponses claires, nettes et convaincantes.
Pour les questions à choix multiples, il y a toujours une et une seule bonne réponse (sauf si l'on
vous indique autrement dans la consigne). Les autres réponses (au nombre de deux en général)
sont des leurres qui peuvent parfois vous tromper si vous ne faites pas attention; d'où la nécessité
d'une lecture attentive.
Les questions qui consistent à compléter des tableaux ou des phrases vous sont très familières.
Complétez toujours le tableau avec des détails relevés minutieusement du texte (des dates, des
noms, etc…). La plupart du temps, on vous indique le paragraphe, ce qui facilite votre tâche. Evitez
d'écrire des phrases toutes entières ou des tranches de phrases qui peuvent bien porter des détails à
ne pas mettre dans le tableau. Soyez donc précis et ne mettez pas de détails qui pourraient fausser
la réponse.
II y a aussi les questions où l'on vous demande de prouver par des détails ou des phrases relevées
dans le texte que les affirmations proposées sont fausses. Là encore, vous vous y connaissez. Il est
inutile et c'est même faux de répondre par 'vrai' ou 'faux' puisque les affirmations sont déjà fausses.
Evitez également de mettre l'affirmation à la forme négative ou affirmative pour prouver qu'elle est
incorrecte. Il faut tout simplement chercher le bon détail ou la bonne phrase dans le texte. Si vous
mettez des détails, des mots ou des phrases superflues, vous risquez de perdre des points précieux.
Aussi faut-il que la réponse soit claire et précise. Il vous est donc recommandé de bien comprendre
les affirmations proposées et explorer le texte ou le paragraphe pour trouver le détail ou la phrase
(parfois on vous demande des phrases) qui va à l'encontre de l'affirmation proposée.
Voici un exercice assez souvent utilisé depuis quelques années: un exercice à trous où l'on vous
demande de relever des mots du texte pour compléter un résumé de ce dernier. Il est donc conseillé
de bien lire ce résumé à trous deux ou trois fois tout d'abord. Ensuite une ou deux lectures du texte
s'imposent; ceci vous permettra d'en comprendre l'idée générale. Maintenant, lisez le résumé encore
une fois et complétez le sans oublier de le relire chaque fois que vous ajoutez un ou deux mots pour
s'assurer que les mots que vous utilisez vont bel et bien avec le sens général du paragraphe.

Les questions de référence (« What do the words refer to? ») sont parfois assez délicates. Le mot
souligné dans le texte peut parfois remplacer un mot, plusieurs mots, une phrase, une idée ou
même un paragraphe. Le plus souvent, le mot souligné a un caractère anaphorique, c'est-à-dire
qu'il vous renvoie à un mot, un objet, une phrase-ou un paragraphe antérieur. Cependant, parfois il
peut renvoyer à un mot, un objet, une phrase, ou un paragraphe postérieur. C'est pourquoi, il faut
bien lire et relire le contexte avant et après le mot souligné pour donner une réponse précise et
définitive.
Pour trouver des mots qui correspondent à des définitions proposées, vous disposez d'un atout
très important: le contexte. Lisez donc bien les définitions et le paragraphe indiqué pour identifier
les mots. N'oubliez pas de remplacer chaque fois le mot du texte par la définition pour vérifier si
c'est bel et bien la bonne réponse. Une variation de cette technique consiste à rechercher
l‟antonyme de quelques mots présentés.
La dernière question de compréhension, depuis quelques années, est une question d'évaluation qui
vous demande votre avis personnel et justifié. Ne la considérez pas comme une question
détachée du texte. Partez de votre compréhension du texte pour donner une réponse courte (ne
dépassez pas deux phrases), soyez clair et précis et surtout justifiez votre réponse. Ne faites pas
des copies intégrales du texte.
Une question récemment ajoutée à la composante d‟étude de texte porte sur les fonctions
langagières. Le candidat est appelé à identifier la fonction exprimée par une déclaration ou une
expression dans le texte ou à retrouver la déclaration/ ou l‟expression qui correspond à une
fonction donnée. Une connaissance des fonctions langagières et les expressions qui s'y
rapportent est, donc, indispensable. Vous avez sûrement acquis un répertoire important de
fonctions langagières (apologizing, inviting,. complaining, advising, suggesting, blaming,
expressing surprise, a wish, regret, desire...) et les expressions qui y correspondent.
Une autre question pourrait consister à apparier les paragraphes du texte avec leurs titres (ou
sous-titres)
Vous avez sans doute remarqué que toutes les questions vous demandent d'exercer votre talent de
lecture et d'étude de texte. Vous avez certainement fait beaucoup d'exercices de ce genre et bien
d'autres encore.
II.

LA LANGUE

Cette composante consiste en trois ou quatre exercices visant à évaluer les acquis lexicaux ou/et
grammaticaux du candidat.
Les exercices désormais classiques et les plus utilisés sont les exercices à trous qui vous sont très
familiers. Dans la liste, il y a presque toujours deux mots de plus. Vous devez utiliser chaque mot
une et une seule fois. Là encore votre savoir- faire de lecture et de compréhension sont mis à
l'épreuve. Il convient donc de lire la liste des mots proposés et de procéder ensuite à une lecture
attentive pour dégager le thème général du paragraphe. Si, en passant, vous reconnaissez
l'emplacement d'un mot mettez y une croix et soulignez le mot au crayon. Au cas où le paragraphe
a une introduction, la première phrase, généralement laissée intacte, vous aidera à comprendre le
sens général du paragraphe. Maintenant lisez la liste des mots proposés encore une fois; le sens et
la forme grammaticale vous diront si le mot est à mettre, à ne pas mettre ou à écarter. Lorsque
vous réussissez à mettre un ou deux mots, relisez encore une fois le paragraphe pour voir si c'est
bien la bonne réponse. Marquez au crayon (mettre une croix, souligner, encercler/barrer...)
le(s) mot(s) déjà utilisé(s). Si vous n'êtes pas sûr d'une réponse, évitez de vous attarder; mettez
un point d'interrogation devant, au crayon bien sûr, et revenez-y ultérieurement. Et à ce propos, la
gestion rationnelle du temps est vivement recommandée. Attention lorsque vous recopiez les mots,
les fautes d'inattention peuvent vous coûter cher. En effet, il faut faire très attention à l‟orthographe
des mots, et si un mot est à utiliser au début d‟une phrase, il doit impérativement commencer par
une majuscule.
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Dans l'exercice à choix multiples, vous avez le tronc qui est la phrase à compléter, suivi (dans le
cas de l'épreuve d'anglais) de trois choix de réponse dont une et une seule est la bonne réponse.
Les deux autres choix de réponse sont des leurres. Si vous êtes sûr de l'un des leurres, procédez
alors par élimination et écartez le immédiatement pour passer de 33% à 50% de chance d'avoir la
bonne réponse. Vous pourrez également lire le tronc et essayer de répondre mentalement sans
vous soucier des trois choix proposés. Ensuite il faut confronter votre réponse avec les choix
proposés. Si cette méthode ne marche pas, lisez le tronc suivi chaque fois de l'un des trois choix de
réponse car la bonne réponse sonne bien la plupart du temps. S'il existe une continuité au niveau
du sens et au niveau grammatical, c'est probablement la bonne réponse. Parfois il y a des troncs
qui ne s'accordent pas grammaticalement avec les choix de réponse, ce qui facilite leur élimination!
Il y a lieu de noter, ici, que cet exercice peut être présenté sous la forme d‟un tableau. Là, il faut
bien lire la consigne : si on vous demande d‟encercler le mot correct, faites-le. Si, par contre, on
vous demande de réécrire le mot choisi dans le vide, il faut le faire.
Si l'un des exercices proposés est un exercice d'appariement ('matching'), il se présentera à peu
près comme suit : un tableau dont la colonne „A‟ contient, par exemple, des parties de phrases
numérotées et en ordre et dont la colonne „B‟ contient des parties de phrases en désordre. Il y a
toujours (sauf si autrement indiqué) une partie de plus dans la colonne B: c'est un leurre.
Là encore votre savoir faire de lecture et de compréhension sont des atouts importants. Lisez donc
les phrases/le dialogue dans la colonne 'A' et aussi le contenu de la colonne 'B' pour essayer de
cerner l'idée clé du dialogue/paragraphe. Vous pouvez commencer par éliminer le leurre si vous le
reconnaissez. Ceci réduit les choix de réponse et facilite votre tâche. Faites appel au sens et à
votre connaissance des formes grammaticales et des fonctions pour trouver les bonnes réponses.
Marquez chaque réponse définitive avec un crayon pour réduire le champ des choix à faire et
faciliter votre travail. Relisez le dialogue/paragraphe chaque fois que vous trouvez une ou deux
bonnes réponses pour en avoir le cœur net. Il faut toujours répondre (sauf si autrement indiqué
dans la consigne) en indiquant la bonne lettre dans l‟espace réservé aux réponses
1+d

2+c

3+e

4+a

5+f

6+b

L'un des exercices proposés peut être, entre autres, un exercice portant sur la conjugaison et la
morphologie. C'est un exercice qui vous est familier. Il consiste en un paragraphe ou vous avez
des mots (essentiellement verbes et/ou noms, généralement au nombre de six ou sept). Votre
tâche consiste à mettre les mots dans les temps et/ou les formes corrects. Les formes
pourraient être : un nom (singulier ou pluriel selon le contexte), un adjectif, un participe passé
un adverbe, un participe présent (le mot +ing), la voix passive... Pour ce qui est de la
conjugaison, on ne saura trop vous recommander de faire appel à votre talent de lecture et
compréhension et de vous fier au sens tout d'abord tout en détectant les indicateurs de temps
comme „last/next/ the previous week/month/year, ago, soon, tomorrow, two months/days / years
later, in 1968, in the year 2002, since, for, recently, lately, rarely, generally, usually, never,
often, always, now, nowadays...‟
Un exercice ajouté récemment à la composante 'Langue' consiste à reformuler conformément à
une consigne précise deux phrases séparées. Là, votre savoir grammatical est mis à
l'épreuve. Par exemple, on pourrait vous demander de reformuler la phrase en utilisant
'Unless,' ou en effectuant une inversion en commençant la phrase avec 'By no means'. On
pourrait éventuellement tester votre connaissance de la voix passive, du style direct et indirect
et des adjectifs composés de la même façon II faut donc bien lire la consigne et la phrase
initiale afin d'identifier la forme et/ou la règle grammaticale à employer dans la phrase
reformulée.
III.

L'EXPRESSION ECRITE

Deux exercices vous seront proposés : un exercice guidé et un exercice moins contrôlé
(relativement libre) dont les thèmes sont motivants et intéressants
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Dans l'exercice guidé, on vous demandera de faire l'une des trois tâches suivantes :
 Vous avez à compléter un dialogue court.
 Vous avez à développer des notes pour avoir des phrases cohérentes
 Vous avez un tableau, un diagramme, un graphe ou une image à transformer en texte.
Dans l'exercice de rédaction relativement libre vous devez:

















bien comprendre le sujet proposé. Faites donc plusieurs lectures attentives du sujet et
soulignez toute consigne à propos de la longueur, du format demandé (lettre, article, email,
etc.) et du destinataire (ceci est très important pour le choix du degré de formalité de votre
production) Notez aussi les verbes importants qui contrôlent la consigne comme „describe,
analyze, compare, contrast, define, discuss, explain, and illustrate, state, …‟
prendre quelques minutes pour faire un plan,
rédiger une introduction qui peut être une question à laquelle vous répondez dans la
conclusion ou bien une affirmation que vous appuyez dans la conclusion
rédiger des phrases courtes et claires,
veiller à l'enchaînement logique et fluide des phrases et des paragraphes,
éviter d'écrire des phrases superflues. D'ailleurs vous n'avez pas le temps de le faire,
faire attention au temps employé et à l'accord sujet et verbe,
éviter les articles inutiles,
mettre les «s» de la troisième personne: „he makes‟
mettre les «s» du pluriel,
éviter de mettre des «s» aux noms incomptables (advice, information, etc.),
soigner votre écriture,
utiliser la ponctuation à bon escient,
gérer judicieusement votre temps,
relire votre production afin de corriger toutes sortes de fautes

Les critères d‟évaluation de cet exercice portent généralement sur :
 adhérence à la tâche et adéquation du contenu
 exactitude lexicale et grammaticale
 ponctuation et orthographe
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CORRECTION

SCALE

READING COMPREHENSION
1.

 a) A gift for life

2.

Donor

Daniel

15 marks
1 mark

Donation

Liver

Recipient

A 4-year-old boy

Reason for
donation

3X1=3
marks

Altruistic
reasons / Save
the little boy

3.

surgery – proud - desperate

3X 1 = 3
marks

4.

valiant / optimistic / determined

3X1=3
marks

5.

surgery / inconvenience

2X1=2
marks

6.




it (paragraph 1) refers to  (risky) surgery
that (paragraph 4) refers to making a difference to someone(„s life)

Your answer must be plausible and justified

2X1=2
marks
1 mark

WRITING

15 marks

1.

Adherence to task

2 marks

Language

3 marks

Adherence to task and content adequacy

3 marks

Language

5 marks

Mechanics of writing

2 marks

2.

LANGUAGE
1.

10 marks

to – increase – while – raising – inactivity – much – nutrition

7 x 0,5 =
3,5 marks

2.

physical / If / threat / successfully / interacting / also / exist

7 x 0,5 =

3.

stimulation – commonly – was started – mostly – challenging – has
(been) widened

3,5 marks
6 x 0,5 = 3
marks
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Examen du baccalauréat 2014
Corrigé de l’épreuve d’Informatique - Lettres
EXERCICE 1 (0.25 X 12 = 3 points)
Dans un contexte informatique et pour chacune des propositions suivantes, mettre dans chaque case,
la lettre V si la proposition est correcte ou la lettre F dans le cas contraire :
a) Le réseau dans lequel tous les ordinateurs ont le même statut (même grade) est:
F un réseau client/serveur
V un réseau poste à poste
F un réseau Internet
b) Une URL est :
F une extension d’un fichier
un compte e-mail
F
V une adresse d’un site sur Internet
c) L’hébergement consiste à :
V transférer des fichiers de sa propre machine à une machine distante
rechercher une information sur Internet
F
transférer des fichiers d’une machine distante à sa propre machine
F
d) Le service d’Internet permettant aux internautes de discuter en temps réel est :
F le forum de discussion
V le chat
F l’e-mail

EXERCICE 2 (2 points)
1) Dans un contexte informatique, donner une définition d’une "image vectorielle".
-

Une image vectorielle est constituée uniquement d’entités mathématiques.
Une image vectorielle est constituée uniquement de formes géométriques.
Une image vectorielle ne perd pas de qualité lors de l’agrandissement.

2) Un élève souhaite mettre sa photo comme arrière-plan sur le bureau de son ordinateur, on lui
propose d’introduire d’abord cette photo à l’ordinateur.
a) Citer un matériel qu’on peut utiliser pour introduire une photo à l’ordinateur.
Scanner ou appareil photo numérique ou support de stockage …
b) Comment appelle-t-on cette action ?
Numérisation ou transfert
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EXERCICE 3 (15 points = 8+7)
A- Le tableau suivant représente des données relatives aux agriculteurs d’une région souhaitant
assurer leurs récoltes sur le risque de grêle :
A
1

Récolte

2 Blé Dur
3 Blé Tendre
4
Code
client

5

B
Prix du
quintal (DT)
60
45

Nom client

6 C022

Mohamed el
Falleh

7 C025

Zied Amri

8 C022
9 C025
10 C028
11 C027

Mohamed el
Falleh
Zied Amri
Nejib Ben
Youssef
Youssef Kouki

C

D

E

F

G

H

Superficie
(H)

Estimation
du
rendement
(q/H)

Date
d’estimation

Valeur
assurée

Prime

10

30

10/01/2014

5

28

12/02/2014

15

35

20/01/2014

12

30

28/01/2014

Blé Dur

25

25

19/02/2014

Blé
Tendre

18

40

25/02/2014

Taux
1,8%
2,2%
Nature
des
récoltes
Blé Dur
Blé
Tendre
Blé
Tendre
Blé Dur

12
Nombre des assurés ayant
des récoltes de blé dur

13

Questions :
1) Donner la formule à saisir dans la cellule G6 pour calculer la Valeur assurée sachant que :
Valeur assurée = Superficie * Estimation du rendement * Prix du quintal

= Si(C6=″Blé Dur″ ;D6*E6*$B$2 ;D6*E6*$B$3)
Ou = Si(C6=″Blé Dur″ ;D6*E6*B$2 ;D6*E6*B$3)
ou = Si(C6=A$2 ;D6*E6*B$2 ;D6*E6*B$3)
2) On souhaite automatiser le calcul de la Prime dans la cellule H6.
Sachant que Prime = Valeur assurée * Taux, mettre dans la case correspondante à chacune
des propositions, la lettre V si la formule est correcte, ou la lettre F dans le cas contraire.
V

= Si(C6=″Blé Dur″ ;G6*C$2 ;G6*C$3)

F

= Si(C6=″A2″;G6*C2 ;G6*C3)

V

= Si(C6=A$2;G6*C$2;G6*C$3)

F

= G6*1,8%

3) En utilisant une fonction prédéfinie, donner la formule à saisir dans la cellule C13 pour déterminer
le Nombre des assurés ayant des récoltes de blé dur :
= NB.SI(C6 :C11;"Blé Dur")
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4) Soit le graphique suivant :
a) Indiquer le modèle du graphique
utilisé, en mettant dans chaque
case, la lettre V si la proposition
est correcte ou la lettre F dans le
cas contraire.

F

Barres

V

Histogrammes

F

Aires

F

Courbes

b) Donner la plage de cellules sélectionnée pour réaliser le graphique présenté ci-dessus
A6 :A11 et D6 :D11
ou A6 :A11 et D5 :D11
5) Le tableau de la zone d’extraction est obtenu suite au résultat d’un filtre élaboré appliqué au
tableau précédent. Compléter les lignes de la zone de critères correspondante :
Zone de critères
Superficie (H)
>=15

Zone d’extraction
Nom client

Superficie (H)

Mohamed el Falleh
Nejib Ben Youssef
Youssef Kouki

15
25
18

Estimation du rendement
(q/H)
35
25
40

B- L’assureur a envoyé à l’un de ses clients une lettre pour lui proposer une offre d’assurance sur le risque de
grêle. La lettre est la suivante :
Image
Partie 1

Société d’Assurance l’Agriculteur
Place de l’Agriculture
1010 Tunis

Paragraphe 1

A
Monsieur Mohamed El Fellah
Objet : offre d’assurance grêle

Paragraphe 2

Monsieur,
Suite à nos différents contacts, veuillez trouver ci-joint, nos meilleurs tarifs et
conditions pour la couverture de vos récoltes contre le risque de grêle.
Le taux de risque de grêle est de 2% de la valeur de la récolte selon votre
estimation faite le 10/01/2014.
Le représentant de l’assurance
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1) En se référant à la lettre présentée ci-dessus, remplir le tableau suivant, en indiquant pour chaque
élément, deux mises en forme qui lui sont appliquées :
Elément

Mises en forme

Partie 1

Italique, Aligné à gauche, retrait, Espacement avant, police, taille

Paragraphe1

Alignement gauche, justifié, Interligne, retrait, espacement

Paragraphe2

Italique, centré, gras, interligne

Image

Cadrée, En haut à droite, ombrée, habillage

2) Quelle est la technique à utiliser pour générer la même lettre pour chaque agriculteur, selon les données
qui lui sont relatives ?
Publipostage, mailing
3) Quels sont les champs de fusion utilisés dans la lettre ?
« Nom client » et « date d’estimation »
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REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE L’EDUCATION


Epreuve : ALLEMAND

Durée : 1 h 30
SESSION DE JUIN 2014
Sections : Toutes sections
EXAMEN DU BACCALAUREAT

Le sujet comporte 5 pages
TEXT :
Christian schreibt seinem Freund Jan einen Brief über seine Reise durch Deutschland.
Lieber Jan,
schnell ein paar Grüße aus unserem Urlaub. Du weißt ja, wir machen eine Busrundreise
durch Deutschland. Wir sind jetzt schon seit einer Woche unterwegs.
Begonnen hat unsere Fahrt in Hamburg. Eine schöne Stadt, aber es hat leider die ganze
Zeit geregnet. Trotzdem haben wir uns den Hafen angesehen. Dann sind wir nach Berlin
gefahren, dort haben wir das Brandenburger Tor, den Reichstag und den Potsdamer Platz
besucht. Jetzt sind wir gerade im sonnigen Dresden. Am Vormittag haben wir immer ein
Besichtigungsprogramm, und am Nachmittag gehen wir ins Café, machen einen
Spaziergang in der Stadt oder kaufen ein. Die nächsten Stationen sind dann München,
Stuttgart, Frankfurt und Köln. Unsere Gruppe ist wirklich nett, insgesamt sind wir 16
Personen. Wir haben uns schon so richtig mit einer Reisegruppe aus Tunesien
angefreundet und hatten viel Spaß. Für nächstes Jahr planen wir eine lange Radtour, wir
wollen mit dem Fahrrad die Nordseeküste entlang fahren. In zwei Wochen sind wir
wieder zu Hause, dann rufe ich dich an.
Viele Grüße
Christian
www.vhs-neuss.de/pdf/einstufung_berliner_platz.pdf
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Section : ……………...……... N° d’inscription : ………………… Série : ………...

Signatures des
surveillants

Nom et prénom : ………………………………………………….......................…..

……………….

Date et lieu de naissance : …………..………………………………......………..….

……………….


Epreuve : Allemand (toutes sections)

I - Fragen zum Leseverstehen (6 Punkte)
1. Richtig oder falsch? Kreuzen Sie an! (2 P)
Richtig
a.
b.
c.
d.

Christian hat den Brief in Dresden geschrieben.
Er hat die Reise durch Deutschland mit dem Fahrrad gemacht.
Dresden ist die dritte Station im Reiseprogramm.
Christian plant in zwei Wochen eine Radtour an der
Nordseeküste.

Falsch

×
×
×
×

2. Was passt? Kreuzen Sie an! (1,5 P)
e. In Hamburg hat es die ganze Zeit geregnet, trotzdem
hat die Reisegruppe eine lange Radtour im Hafen gemacht.
×ist die Reisegruppe zum Hafen gegangen.
hat die Reisegruppe den Potsdamer Platz besucht.
f. Die ganze Reise durch Deutschland dauert
eine Woche.
zwei Wochen.
×drei Wochen.
3. Antworten Sie in Satzform! (2,5 P)
g. Welche Sehenswürdigkeiten hat die Reisegruppe in Berlin besucht? Nennen Sie 2
Sehenswürdigkeiten! (1P)
Die Gruppe hat das Brandenburger Tor, den Reichstag und den Potsdamer Platz
besucht.
h. Möchten Sie gerne eine Gruppenreise machen? Warum (nicht)? Nennen Sie 2
Gründe! (1,5 P)
Ja, das ist lustig und dann kann man neue Leute kennenlernen.
Nein, das gefällt mir nicht. Ich bin schüchtern.
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II – Wortschatz (4 Punkte)
1. Ergänzen Sie mit dem richtigen Wort aus der Liste! (2 P)
Ferien – Gitarre – Grundschule – Fächern – gelernt – Zeugnis – Französisch –
Handball

Maria ist 9 Jahre alt. Sie geht in die 3. Klasse Grundschule In der Schule hat sie Lesen
und Schreiben gelernt Sie mag gern Musik, deshalb spielt sie in ihrer Freizeit Gitarre .
Am liebsten mag sie aber Sport, sie spielt in der Schulmannschaft Handball. Heute hat
sie das Zeugnis bekommen, sie hat in den meisten Fächern gute Noten, nur in
Französisch hat sie eine Vier bekommen. Jetzt hat sie sechs Wochen lang
Ferien.
2. Was passt zusammen? Ordnen Sie zu! (2 P)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gehst du weiter zur Schule?
Hast du eine gute Note
bekommen?
Hast du eine Bewerbung
geschrieben?
Wie findest du die Arbeit?
Und was bietet die Firma auch?
Bist du mit der Arbeit fertig?
Was schreibst du denn da?

A.
B.

Ja, und einen Lebenslauf auch.
Ach, sehr anstrengend

C.

Nein, leider eine Vier.

D.
E.
F.
G.

Was gefällt dir bei der Arbeit
nicht?

H.

Ein sehr gutes Gehalt.
Noch nicht, ich brauche noch einen Tag.
Die Überstunden.
Nein nicht mehr, ich habe einen guten Job
gefunden.
Ein Kündigungsschreiben, ich kann nicht
mehr.

1

2

3

4

5

6

7

8

G

C

A

B

D

E

H

F

Voir suite au verso
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III . Grammatik (5 Punkte)
1. Was passt? Ergänzen Sie! (2 P)
Welche - Wohin – Was – Wann – Wie viele – Wofür –
Wie lange – Worauf a. Wann…………… beginnen die Sommerferien?

- Am 1.

Juli. b. …Wofür………… interessierst du dich?

- Für

Sport. c. Wie vi el e…… Nachbarländer hat Deutschland? - Neun.
d. Wohin…………… fährt Frau Stein in Urlaub?
e. Was…………… schenkt Herr Hermann
seiner Tochter zum Geburtstag?

- Nach Italien.
- Eine Armbanduhr.

f. W i e l a n g e …………… dauern die Winterferien?
g. Worauf …………… freust du dich?

- 2 Wochen.

- Auf die nächsten Ferien.

h. Welche…………… Hose gefällt Ihnen besser?

- Die schwarze.

2. Was passt zusammen? Ordnen Sie zu! (2 P)
1.

Hier ist das Foto,

A.

der neben der Frau steht?

2.

Kennst du die Frau,

B.

das man auf dem Foto sieht?

3.

Wer ist der Mann,

C.

die auf dem Foto ist?

4.

Wem gehört das Haus,

D.

das ich vor 2 Jahren gemacht habe.

1

2

3

4

D

C

A

B

3. –es, -e oder -en Ergänzen Sie die passende Adjektivendung! (1 P)
Jens hat einen neuen

Computer gekauft. Jetzt kann er die schönen

Bilder, die er

aufgenommen hat, speichern und ansehen. Er kann auch seinem kanadischen Freund
lange

E-Mails schreiben und senden. Er will heute ein neues_ Spiel downloaden.
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IV.Schriftlicher Ausdruck (5 Punkte)
Sie sind mit Ihrem kleinen Bruder in einem Stadtpark in Deutschland. Plötzlich haben Sie
ihn verloren. Sie haben ihn überall gesucht, aber nicht gefunden. Beschreiben Sie dem
Polizisten, wie Ihr Bruder aussieht. Beantworten Sie die Fragen des Polizisten zu den
folgenden Punkten.
- Vorname – Alter – Größe
- Wie sieht er aus? (Haare, Gesicht, Augen)
- Was trägt er? (Nennen Sie 2 Kleidungsstücke!)
Schreiben Sie einen Dialog!
Schreiben Sie 8 bis 10 Zeilen.
Mögliche Antwort

Der Polizist: Wie heißt denn Ihr Bruder mit Vorname?
Ich:…Er heiβt ………….
Der Polizist: Wie alt und wie groβ ist er?
Ich: Er ist 11 Jahre alt und ist 1M50 groβ.
Der Polizist: Wie sieht er aus?
Ich:Er ist schwarzhaarig, hat ein rundes Gesicht und groβe Augen.
Der Polizist:Was trägt er?
Ich:Eine schwarze Jacke, Jeans und braune Schuhe…
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EXAMEN DU BACCALAUREAT - SESSION 2014
CORRIGE
ITALIEN : TOUTES SECTIONS
TEXTE : Un nuovo negozio
ELEMENTS DE REPONSE

BAREME

A – Comprensione : (6 punti)
I – vero o falso :
a)Vero – b) Vero – c) Vero – Vero

0,5 x 4 = 2 pts

II – Scelta multipla :
1) A
2) A

0,5 x 2 = 1 pt

III – Rispondere alle domande :
1-Creatività – originalità – qualità – unicità – inimitabile
autentiche – innovative
2-Inserire nella tabella i sei accessori :
occhiali – cintura – spilla – orecchini – rossetto - orologio

0,5 x 3 = 1,5 pt

0,25 x 6 = 1,5 pt

B- Lessico e grammatica : (9 punti)
1-Definizioni : a) solito – b) odierna – c) autentiche –
d) inimitabile
2-Paragrafo : sfilate – guardaroba – donna – indumento – nero
Passerelle.
3-Preposizioni : dei – a – di – della – delle – di.
4-Forma impersonale :
Si riempiono – si approfitta – si stà - si fa.
5-Pronomi : gli – le – le – ne.
6-L’accento tonico : successo – detta – accessibili - ricercano
C-Produzione scritta : (5punti)

0,25 x 4 = 1 pt

Descrivere il cellulare, parlare delle caratteristiche

1,5 compréhension
1,5 cohésion / cohérence
2 langue = (5 pt)

0,25 x 6 = 1,5 pt
0,25 x 6 = 1,5 pt
0,5 x 4 = 2 pt
0,5 x 4 = 2 pt
0,25 x 4 = 1 pt

الشعبة :

اداب
دورة المراقبة
جوان 4102
االصالح

شعبة اآلداب
توصيات منهجية
منهجية تحرير المقال في التاريخ:
المقال هو اختبار يهدف إلى تقييم قدرة
الممتحن في البكالوريا على تعبئة معارفه
وتنظيمها وفق تخطيط منطقي لإلجابة
عن اإلشكالية ال ّتي طرحها الموضوع.
يتكوّ ن هذا العمل من ثالثة أقسام:
 المقدّ مة:تتألّف من العناصر التالية:
 وضع الموضوع في إطاره التاريخيوالمجالي.
 تحديد اإلشكالية بد ّقة. اإلعالن عن عناصر الموضوع فيشكل تساؤالت في أغلب األحيان.
 الجوهر:يتطلّب ّتحرير مقال في التاريخ حسن
توظيف المعطيات ال ّتاريخية ويخضع إلى
عدد من االعتبارات ويقوم عموما على
التم ّ
شي التالي:
 تناول عناصر الموضوع بال ّشرح وفق
التخطيط المعلن عنه في المقدّمة ضمن
ومتماسك.
مسترسل
تحرير
 االنطالق في ك ّل عنصر بالفكرة العامّةث ّم تناولها بال ّ
شرح المفصّل وتدعيمها
بالشواهد والوقائع والتواريخ واألحداث
في سياق يقوم على البرهنة واالستدالل.
 اعتماد اللّغة المخصوصة للتاريخبتوظيف معجم المصطلحات والمفاهيم
الخاصّة بالمادّة وتعريفها عند الضرورة.
 إحكام الرّبط بين العناصر الفرعيّةوالعناصر الرئيسية باعتماد جمل انتقالية
تح ّقق حسن التخلّص.
 الحرص على وضوح عناصرالموضوع ومكوّ ناته شكال ومضمونا
بترك فراغ بين المقدّمة والجوهر وبين
الجوهر والخاتمة والرّجوع إلى السّطر
عند المرور من عنصر فرعي إلى آخر.
 الخاتمة :تتكوّ ن عموما من عنصرين أساسيين:
 اإلجابة عن اإلشكالية ال ّتي ت ّم اإلعالنعنها في المقدّمة على أن ال يتحوّ ل ذلك
إلى خالصة لعناصر الموضوع.
 فتح آفاق على إشكالية جديدة لها صلةبالموضوع المدروس.

التاريخ

منهجيـــة دراسة الوثيقة أو الوثائق تاريخية
تهدف دراسة وثيقة أو وثائق في التاريخ إلى اختبار قدرة الممتحن
في البكالوريا على:
 التعامل مع الوثيقة أو الوثائق قراءة وتحليال وشرحا واستنتاجاوتقييما.
 حسن استغالل المعلومات المكتسبة واحكام توظيفها لدراسةالوثيقة أو الوثائق.
تتألّف دراسة الوثيقة أو الوثائق من ثالثة أجزاء مترابطة ومتكاملة:
 التقديم:يهدف إلى التعريف بالوثيقة أو بالوثائق ووضعها في إطارها
التاريخي وتحديد موضوعها وطرح التساؤالت التي تثيرها من
خالل المراحل التالية:
 تحديد نوعيتها. التعريف بمصدرها أو مصادرها. التعريف بمؤلفها بما يفيد موضوع الدراسة. تحديد إطارها التاريخـي على المستويين المحلي والعالمي. تحديد موضوعها وطرح االشكاليات التي تثيرها الوثيقة أوالوثائق واالعالن عن عناصر الدراسة باالعتماد على األسئلة
التوجيهية المصاحبة.
 الجوهر:يهدف إلى دراسة الوثائق دراسة مع ّمقة بتفسير محتوياتها وتحليل
مقاصدها وأبعادها ،وذلك بـ:
 التّعمـــــق في دراســـة الوثائــق حسب اإلشكاليات المطروحة. تنظيم الدراسة في شكل عناصر رئيسية حسب اإلشكاليّـات التيتطرحها الوثائق ،ويتألّف كل عنصر من فقرات تتض ّمن كل واحدة
منها فكرة أساسية.
 اعتماد تسلسل منطقي في ترتيب الفقرات وحسن التخلّص عندالمرور من عنصر إلى آخر.
 االنطال من األفكار والمعطيات التي تقدمها الوثيقة أو الوثائقلتحديد األحداث والظواهر التاريخية التي تتضمنها.
 شرح مقاصد مؤلّف أو تحديد ما يمكن استنتاجه من معطياتتوفّرها الوثيقة أو الوثائق.
 تقييم هذه المعطيات ونقدها بتوظيف المكتسبات المعرفية حسبمتطلبات إشكاليات الوثيقة أو الوثائق دون السقوط في السرد
المجاني أو المحاكاة.
 الخاتمــــــــة:تهدف إلى تقييم الوثيقة أو الوثائق وذلك بـ:
 إبراز أهميتها وبيان حدودها اعتمادا على االستنتاجات التي ت ّمالتوصّل إليها خالل مراحل الدراسة.

امتحان البكالوريا دورة المراقبة  1024الشعبة  :اآلدا التاري الموضوع األول :مقال:
ادرس التحوالت االقتصادية واالجتماعية التي شهدها العالم الرأسمالي خالل النصف الثاني من القرن
العشرين.
المقدّمة :
انقسم العالم المتق ّدم بعد الحرب العالمية الثانية إلى عالم اشتراكي وعالم رأسمالي ،وعرف هذا األخير طيلة
النصف الثاني من القرن العشرين تحوالت اقتصادية واجتماعية .تجسّمت في مرحلتين ":فترة الثالثون
المجيدة" التي عقبت الحرب العالمية الثانية إلى بداية السبعينات تلتها مرحلة الكساد والتأزم االجتماعي.
فماهي التحوالت االقتصادية واالجتماعية التي عرفها العالم بين  7491و7411؟ وماهي خصائص
مرحلة الكساد االقتصادي وتأثيراتها على المجتمعات الرأسمالية؟
 - Iالتحوالت االقتصادية و االجتماعية خالل" الثالثون المجيدة" : 2411 - 2441
 - 2التحوالت االقتصادية :الرخاء االقتصادي
أ ـ عوامل الرخاء :شهد اقتصاد البلدان الرأسمالية بعد الحرب العالمية الثانية وحتى بداية السبعينات نموا
متواصال وصفه االقتصاد الفرنسي فوراستياي "الثالثون المجيدة" .ويعود هذا النمو إلى تظافر مجموعة
من العوامل ،فقد ارتبط بانخفاض أسعار النفط ،حيث لم تتجاوز  4.9دوالر للبرميل حتّى سنة  .7414كما
استفادة المؤسسات االقتصادية الرأسمالية من التحول من االدارة الفردية إلى االدارة الجماعية ،ومن
انتشار التيلرة والفوردية بالمصانع األوروبية واألمريكية ،ومن زيادة االنتاجية بفضل تسارع نسق التجديد
التكنولوجي استجابة للحاجات السوق المتزايدة والمتغيّرة واحتداد المنافسة .في نفس الوقت الذي تنامى فيه
االستهالك عن طريق القروض الميسّرة وتط ّورت فيه تقنيات التسويق واالشهار .وتزامن ذلك مع زيادة
سكانية وانفجار ّالرضع" وتحسّن المداخيل واألجور وتنامي االستهالك في إطار السياسة الكاينسية التي ال
ترفض تدخل الدولة .إذ وفّرت "دولة الرعاية" المنح العائلية وجرايات التقاعد والتأمينات الصحية .هذا
وقد استفاد العالم المتقدم الرأسمالي من االستقرار النقدي الذي تم في اتفاقيات بروتن وودس في جويلية
.7499
ب ـ مظاهر الرخاء :ك ّل هذه العوامل جعلت العالم المتقدم الرأسمالي يعيش فترة ازدهار عرفت بـ" فترة
الثالثون المجيدة" تميّزت بنم ّوها المتواصل بمعدل  %5سنويا ،وبارتفاع متسارع في نسق اإلنتاج
الصناعي وأساسا صناعات الجيل الثاني مثل صناعة السيارات والكيمياء ،فتضاعفت أرباح المؤسسات
الصناعية وزادت قدرتها على االستثمار والتشغيل ،وارتفع نصيب هذه الدول الرأسمالية في قيمة
الصادرات العالمية من حوالي  % 97إلى  % 55بين  7491و .7414
فماهي انعكاسات هذا االزدهار على المجتمعات الرأسمالية ؟
 - 1التحوالت االجتماعية  :الرفاه االجتماعي
انعكس االزدهار االقتصادي إيجابا على مجتمعات بالدول الرأسمالية التي عرفت تح ّوالت جوهرية في
مستويين .وقد شمل المستوى األ ّول تحسّن مستوى العيش وارتفاع االجور والقروض الميسرة واالشهار
والفضاءات التجارية الكبرى في تنشيط االستهالك ،هذا إلى جانب توفر الضمانات االجتماعية وتزايد تبعا
لذلك االقبال على الخدمات الصحية والتعليمية والسياحية .ونتج عن ذلك بلوغ مجتمعات هذه الدول مرحلة
االستهالك الجماهيري العريض المحفّز على اإلنتاج.
أ ّما المستوى الثاني فقد برز في تغيّر التركيبة االجتماعية والمهنية ،إذ مقابل تقلصت نسبة المشتغلين في
القطاع الفالحي والحرف ،نتيجة للتألية والنزوح الريفي ،ارتفعت نسبة النشيطين في القطاع الصناعي
(العمال المختصين) وخاصة في قطاع الخدمات الذي شهد تضخما.

غير أن وانطالقا من بداية السبعينات برزت مرحلة جديدة مغايرة اتسمت بالركود والكساد
واالقتصادي.
 IIـ مرحلة الكساد االقتصادي وتأثيراتها على المجتمعات الرأسمالية:
 .2الكساد االقتصادي:
أ – اسباب الكساد :تع ّددت أسباب هذا الكساد الذي بدأ تقريبا مع  ،7411فلقد أثّرت الصدمتان النفطيتان
 7411و 7414تأثيرا شديدا على اقتصاديات الدول المصنعة ،إذ أ ّدى االرتفاع المفاجئ لألسعار إلى عجز
الموازين التجارية ،كما تضاعفت أسعار المواد المنجمية كالحديد فتضرّرت بعض المنتجات الصناعية.
وتزامنت هذه الفترة مع مرحلة تشبّع سوق صناعات التجهيز كالسيارات والمعدات المنزلية ،وقد أ ّدى ذلك
إلى إفالس العديد من المؤسسات خاصة بعد تراجع القدرة الشرائية.
من جهة ثانية يع ّد االنقالب النقدي من بين أسباب الكساد االقتصادي ،إذ قرر الرئيس األمريكي نيكسون
في أوت  7417إيقاف مبادلة الدوالر بالذهب والتخلي عمليا عن النظام النقدي الدولي ،فأض ّر هذا االجراء
بالمؤسسات االقتصادية نتيجة المضاربة المالية وتسبّب في التضخم المالي الذي عرفته العديد من الدول
مثال فرنسا  %77بين  7419و.7411
ب ـ مظاهر الركود االقتصادي :ساهمت كل من انعكاسات الصدمتين النفطيتين واالنقالب النقدي في
تراجع النمو االقتصادي وخاصة الصناعي في البلدان الرأسمالية ،كما ساهم في إفالس المؤسسات
الصناعية نتيجة للمضاربات المالية ،وكانت منطلقا للتضخم المالي الذي بلغ بين  7419و 7411نسبة
 %77بفرنسا وحوالي  %75و %4في اليابان .وقد نتج عن ذلك تفاقم في عجز الموازين التجارية للبلدان
الرأسمالية.
ج ـ محاوالت تجاوز الكساد :لتجاوز مرحلة الركود االقتصادي تم اتخاذ مجموعة من الحلول تمثّلت في
اتباع سياسة الليبرالية الجديدة التي بدأت في بريطانيا في عهد تاتشر ث ّم بالواليات المتّحدة في عهد ريغن
لتشمل بقية الدول الرأسمالية .وترتكز هذه السياسة على التقليص من تدخالت الدولة في المجالين
االقتصادي واالجتماعي والتفويت في المؤسسات العمومية للقطاع الخاص ،والتخفيض من الضرائب
المفروضة على المؤسسات ،إلى جانب تجميد األجور ،ومقاومة االضرابات للحد من عجز الميزانية،
وتشجيع المبادرة الخاصة م ّما يدفع االستثمار واالنتاج .كما شرعت الدول الرأسمالية في إعادة الهيكلة
االقتصادية ،شملت مجاليا غلق المصانع القديمة ،فانتشر البور الصناعي ،وإعادة توطين الصناعات
المشغلة ،وشملت قطاعيّا التركيز على صناعات الجيل الثالث والصناعات ذات التكنولوجيا العالية.
هذه التحوالت االقتصادية كانت لها انعكاسات سلبية على مجتمعات الدول الرأسمالية.
 -1التأزم االجتماعي:
تضررت كل أصناف المهن من عمال كفاءات عالية لتجميد األجور وانتشرت البطالة الكلية والجزئية بعد
اعتماد المرونة في التشغيل والتي تمكن المؤسسات من تشغيل العمال حسب حاجياتها وتسريحهم دون
ضمانات .ونتج عن ذلك أن تزايد ،في هذه المرحلة ،عدد الفقراء والمهمشين خاصة مع تراجع دور دولة
الرعاية .كما شهدت المجتمعات الرأسمالية تفاقم التباينات االجتماعية بين فئة مستفيدة مثل أصحاب
المؤسسات وموظفي القطاع العام و فئات واسعة غير محظوظة من المجتمع تعيش صعوبات ع ّدة.
الخاتمة
شهد العالم الرأسمالي تحوالت اقتصادية و اجتماعية متناقضة في النصف الثاني من القرن العشرين ،وهي
تحوالت شملت شتى المجاالت .وزادت هذه التحوالت في تعميق التباين بين البلدان وخاصة بين البلدان
المتقدمة والبلدان النامية و بين العالم المتق ّدم االشتراكي و العالم المتق ّدم الرأسمالي.

امتحان البكالوريا

دورة المراقبة  1024الشعبة  :اآلدا التاري
برنامج الحز الحر الدستوري الجديد

الموضوع الثاني دراسة نص:

التقديم
مقتطف من مقال صحفي ورد بافتتاحية جريدة ''العمل'' العدد األول ،بتاريخ  1جوان  ،1391بيّن المقال
طبيعة الظروف االقتصادية واالجتماعية المتردية التي شهدتها البالد ،وأورد أهم مطالب الحزب الحر
الدستور الجديد للنهوض باألوضاع المختلفة ،وموقف المتفوقين وسلط الحماية بتونس من ذلك .ويتن ّزل
هذا المقال في ظرفية تميزت بتأثير األزمة االقتصادية واالجتماعية بالبالد التونسية في الثالثينات ودورها
في تجذر مطالب الحركة الوطنية التونسية .فما هي مظاهر األزمة االقتصادية واالجتماعية بالبالد
التونسية في العشرينات وماهي عواملها؟ وما هي طبيعة برنامج الحزب الحر الدستوري الجديد ؟ وما هو
موقف مختلف األطراف الفرنسية أو الخصوم من برنامج الحزب؟
 Iـ مظاهر األزمة االقتصادية واالجتماعية بالبالد التونسية في بداية الثالثينات وعواملها
 2ـ مظاهر األزمة :
 األزمة االقتصادية :تعاقبت على البالد التونسية خالل الثالثينات أزمتان اقتصاديتان متتاليتان زادتا فيتدور األوضاع االقتصادية واالجتماعية للتونسيين .إذ كانت األزمة األولى أزمة تقليدية وقد أصابت البالد
خاصة في  ،1392-1391وتمثّلت مظاهرها في نقص اإلنتاج الناجم عن تتالي سنوات الجفاف ،إلى جانب
اجتياح الجراد ،مما ألحق أضرار بالفالحة وتربية الماشية ،وساهم ذلك في تراجع اإلنتاج الفالحي .ومنذ
صيف سنة  1392لحقت بالبالد التونسية األزمة العصرية المرتبطة باألزمة االقتصادية العالمية ،وشملت
مختلف القطاعات ،فإلى جانب تراجع أسعار المواد الفالحية (القمح والزيت والخمر) ،انخفضت أسعار
المواد المنجمية (الفسفاط ) ،في نفس الوقت الذي ازدادت فيه منافسة البضائع االجنبية خاصة الفرنسية.
 األزمة االجتماعية :تضررت جل فئات المجتمع من جراء االزمة التي أدت الى افالس الفالحين الذينعجزوا عن تسديد ديونهم فتمت مصادرة أراضيهم ،وقد أدى ذلك إلى استفحال ظاهرة النزوح الريفي نحو
المدن وتكونت حولها األحياء القصديرية ،بالتوازي مع افالس التجار والحرفيين .كما استفحلت البطالة في
صفوف الطبقة الشغيلة ( 93الف عاطل بالعاصمة فقط سنة  ،)1393وتدهورت المقدرة الشرائية
وأصبحت المجاعة تهدد معظم السكان .وبذلك خلفت االزمة وضعا متفجرا عبّرت عنه عمليات نهب
المخابز بتونس وباجة والقيروان واحتجاجات الشواشين والمزارعين أمام االقامة العامة خاصة وأن السلط
االستعمارية لم تتخذ االجراءات الضرورية للتخفيف من حدة هذه االزمة على التونسيين.
 2ـ عوامل األزمة:
 تداعيات األزمة االقتصادية التقليدية والعالمية على البالد التونسية :أ ّدت األزمة التقليدية سنة – 1391 1392إلى تعميق الفوارق بين التونسيين والفرنسيين وقد زادت ارتدادات األزمة العصرية منذ 1392
نتيجة تداعيات األزمة االقتصادية العالمية التي انطلقت من الواليات المتحدة األمريكية سنة 1323
واتصفت بتراجع االستهالك بفعل ضيق السوق الداخلية والخارجية مقابل تض ّخم االنتاج وتراكم خاصة
لالنتاج الفالحي والمنجمي.
 السياسة االستعمارية :واصلت السلط االستعمارية سياستها االستيطانية بتدعيم االستعمار الزراعيواالستحواذ على األراضي الزراعية والتفويت فيها لفائدة المعمرين الفرنسيين .في نفس الوقت الذي
واصلت فيه سياسة التميز في األجور والمرتبات بين التونسيين والفرنسيين منذ إقرار قانون الثلث
االستعماري في العشرينات .وقد زادت سياسة فرنسا التي عمدت إلى اغراق السوق التونسية في تعميق
هذه األزمة ،وأصبحت تبعا لذلك السوق التونسية مرتبطة هيكليا بالسوق الفرنسية منذ سن "التحاد

القمرقي" سنة  .1321وتبع محافظة فرنسا على قيمة عملتها والعمالت المرتبطة بها ،تواصل ارتفاع
األسعار منتجاتها فتراكمت بضاعتها وكسدت تجارتها ،وفرضت على البضائع المستوردة من مستعمراتها
نظام الحصص ,وقد أ ّدى هذا االجراء إلى تراكم البضائع بالسوق التونسية ،ولم تتحسّن الحالة االقتصادية
حتى بعد انفراج األزمة العالمية سنة  .1391هذا وقد عملت السلط االستعمارية على مساعدة المعمرين
الذين كسدت أعمالهم خالل األزمة االقتصادية العالمية ،وبالمقابل تركت المجتمع األهلي يواجه مصيره
بمفرده .ولم تمثل المالجئ الشعبية التي أنشأها األهالي ،وال استيراد األرز حلوال كفيلة لوضع ح ّد لبؤس
السكان وفاقتهم.
لقد مثلت هذه الوضعية المتأزمة ظرفية مالئمة لتكثيف العمل الوطني وتبنّي الحزب الحر
الدستوري الجديد منذ تأسيسه في  2مارس  ،1391للمطالب الوطنية.
 IIـ برنامج الحز الحر الدستوري الجديد:
تضمنت مطالب الحزب وهي أغلبها مستم ّدة من البرنامج السياسي المنبثق عن مؤتمر نهج الجبل في
12و 19ماي  .1399وقد اشتملت المطالب الوطنية إلى جانب المطالب السياسية للمطالب اجتماعية
واقتصادية وثقافية.
 .1مطالب سياسية:
شملت المطالبة ببعث مجلس تشريعي "برلمان تونسي" منتخب باالقتراع العام يملك ح ّ
ق وضع جدول
أعماله ،وله كامل التصرف في السلطة التشريعية ،وحكومة مسؤولة أمام هذا البرلمان ،وفصل السلط
التشريعية والتنفيذية والقضائية ،وتعميم العدالة على التونسيين .كما أ ّكد الوطنيون في مطالبهم على ضمان
الحريات العامة واالعتراف بها لكافة التونسيين دون تمييز وأ ّكدوا على حرية الرأي والتفكير وحرية
االجتماع.
 .2مطالب اقتصادية:
أ ّكد الوطنيون في مطالهم االقتصادية على المطالبة بوضع ح ّد لسياسة االستعمار الزراعي وحماية
الحرفيين والتجار التونسيين من المنافسة االجنبية بإصالح النظام الجمركي ،وحماية الحياة االقتصادية
عامة بالبالد التونسية.
 .9مطالب اجتماعية وثقافية:
شملت المطالب االجتماعية والثقافية ،منذ العشرينات وتواصلت مع الثالثينات ،إجبارية التعليم لكل
التونسيين ،وتحقيق المساواة في األجور والمرتبات بين التونسيين والفرنسيين .كما طالب الحزب الحر
الدستوري الجديد بتحسين الحالة االجتماعية للع ّمال التونسيين.
إال أنه ورغم االكتفاء بالمطالبة بالحكم الذاتي واصالح األوضاع االقتصادية واالجتماعية ،فقد
وجدت هذه المطالب معارضة من "المتفوقين" والسلط االستعمارية.
 IIIـ الخصوم ومواقفهم من برنامج الحز :
" .2المتفوقون":
اعتبر "المتفوقون" من المعمرين والموظفين الفرنسيين في مطالب الحزب الح ّر الدستوري الجديد تهديدا
لمصالحهم في تونس ،وشنّوا حمالت صحفية ضد كل محاوالت اإلصالح وعملوا على الضغط على
اإلقامة العامة من أجل القضاء على هذه الحركة السياسة ،وقد رضخت سلط الحماية لذلك.
 .2السلط االستعمارية:
تحت ضغط "المتف ّوقين" من المعمرين الفرنسيين تراجعت السلط االستعمارية عن كل محاوالت
اإلصالح ،واعتبرت السلطات الحماية هذه المطالب مشطة وتهديدا للوجود االستعماري بالبالد ،لذلك

تو ّخت سياسة قمعية تجاه الدستوريين خاصة في عهد المقيم العام ''مارسيل بيرطون'' الذي بادر باعتقال
القادة الدستوريين ونفيهم إلى الجنوب التونسي وتقييد الحريات العامة.
خاتمة
وثيقة مصدرية هامة تض ّمنت أهم المطالب السياسة واالقتصادية واالجتماعية للحزب الحر الدستوري
الجديد في ظروف اتصفت بتر ّدي األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية للتونسيين .كما وأبرزت
معارضة سلط الحماية والمتفوقين لهذه المطالب ،والذي تجسده السياسة القمعية المعتمدة ض ّد الوطنيين.
فكيف تطورت الحركة الوطنية بعد أحداث  3أفريل 1391؟

 -فتح آفا على اشكاليات جديدة لها عالقة بموضوع الدراسة.

جغرافيا
منهجية تحرير المقال في الجغرافيا
يهدف المقال في الجغرافيا إلى اختبار قدرة
الممتحن في البكالوريا على تعبئة معارفه
وتنظيمها وفق تخطيط منطقي لمعالجة مسائل
واشكاليات تدرس الظواهر الجغرافية ضمن
المجال الجغرافي وتبيّن العالقات والتفاعالت
بينها وفق ما يطرحه الموضوع.
يتكوّ ن هذا العمل من ثالثة أقسام:
 المق ّدمة:تهدف إلى تأطير الموضوع المدروس
واالشكاليات التي يطرحها وأفكاره المحورية
وتتألّف من العناصر التالية:
 تحديد اإلطار العام للموضوع (اإلطارالمجالي بمستوياته المختلفة العالمي ،الوطني،
اإلقليمي ،اإلطار الزماني.)...
 تحديد اإلشكالية بد ّقة. اإلعالن عن عناصر الموضوع في شكلتساؤالت في أغلب األحيان.
 الجوهر:يتطلّب ّتحرير مقال في الجغرافيا حسن توظيف
المكتسبات المعرفية في سياق اشكاليات
الموضوع المطروح ،ويخضع إلى عدد من
االعتبارات ،ويقوم عموما على التم ّ
شي التالي:
 تناول عناصر الموضوع بال ّشرح وفق
التخطيط المعلن عنه في المقدّمة ضمن تحرير
ومتماسك.
مسترسل
 االنطالق في ك ّل عنصر بالفكرة العامّة ث ّمتناولها بال ّ
شرح المفصّل وتدعيمها بمعطيات
احصائية (أرقام ،نسب مئوية )...ورسوم بيانية
وأمثلة معبّرة في سياق يقوم على البرهنة
واالستدالل.
 اعتماد اللّغة المخصوصة للجغرافيا بتوظيفمعجم المصطلحات والمفاهيم الخاصّة بالمادّة
الضرورة.
عند
وتعريفها
 إحكام الرّبط بين العناصر الفرعيّة والعناصرالرئيسية باعتماد جمل انتقالية تح ّقق حسن
التخلّص.
 الحرص على وضوح عناصر الموضوعومكوّ ناته شكال ومضمونا بترك فراغ بين
المقدّمة والجوهر وبين الجوهر والخاتمة
والرّجوع إلى السّطر عند المرور من عنصر
فرعي إلى آخر.
 الخاتمة :تتكوّ ن عموما من عنصرين أساسيين:
 اإلجابة عن اإلشكالية ال ّتي ت ّم اإلعالن عنهافي المقدّمة على أن ال يتح ّول ذلك إلى خالصة
لعناصر الموضوع.
 فتح آفاق على إشكالية جديدة لها صلةبالموضوع المدروس.

توصيات منهجية
منهجية دراسة مجموعة من الوثائق الجغرافية
دراسة الوثائق الجغرافية هي إحدى صيغ االختبار في الجغرافيا
وتمتاز بتنوعها (جدول احصائي ،نص ،خريطة ،رسم بياني ،رسم
توضيحي ،صورة ،رسم كاريكاتوري )...وتهدف إلى دراستها إلى
ترجمة معطياتها إلى أفكار معبّرة عن ظواهر جغرافية وتوظفها في
بناء المجال الجغرافي .وتختلف منهجية استثمار الوثائق باختالف
طبيعة كل صنف منها:
 الجداول االحصائية :يتطلب استنباط األفكار من الجداول واخضاعمضمونها إلى عملية معالجة احصائية قصد زيادة توضيحها وإلى
تحويل بياني ييسّر قراءتها ويعين على االستنتاج من خاللها.
 النصّ  :يتطلّب استخراج األفكار الرئيسية التي تهيكله والمصطلحاتوالمفاهيم التي يضمنها وتعريفها وتفسيرها وتحديد المستويات المجالية
(المجال العالمي ،الوطني ،اإلقليمي ،المحلي) التي يدرسها.
ويستوجب دراسة الوثائق الجغرافية المتن ّوعة تملّك منهجية مالئمة
حتى يتمكن الممتحن في البكالوريا من الوصول إلى االجابة المناسبة،
وذلك عبر التأليف بين طرق التعامل مع تلك الوثائق واستثمارها لتقديم
عمل إنشائي تأليفي يعالج االشكاليات التي تطرحها ،ويتكوّ ن من:
تقديم الوثائق:
يهدف إلى التعريف بالوثائق ووضعها في إطارها المجالي والزمني
وتحديد موضوعها وطرح التساؤالت التي تثيرها من خالل المراحل
التالية:
 تحديد نوعيتها. التعريف بمصدرها أو مصادرها. تحديد إطارها المجالي والفترة الزمنية التي تغطيها. تحديد موضوعها وطرح االشكاليات التي تثيرها واالعالن عنعناصر الدراسة باالعتماد على األسئلة التوجيهية المصاحبة.
 الجوهر:يهدف إلى دراسة الوثائق دراسة مع ّمقة للوثائق بتفسير محتوياتها
وتحليل الظاهر المجالية التي تطرحها بإبراز حالتها (إذا كانت
المعطيات االحصائية ثابتة) أو تط ّورها (إذا كانت المعطيات
االحصائية تط ّورية) ،وشرحها بتحديد العوامل المفسّرة لها ومقوّ ماتها
وأسساها ،والتعليق عليها بإبراز أبعادها المجالية عالميا ووطنيا واقليميا
ومحليا ،وتقييمها بتنسيب الظاهرة المدروسة ،وذلك بـ:
 تنظيم الدراسة في شكل عناصر رئيسية حسب اإلشكاليّـات التيتطرحها الوثائق ،ويتألّف كل عنصر من فقرات تتض ّمن كل واحدة منها
فكرة أساسية.
 اعتماد تسلسل منطقي في ترتيب الفقرات وحسن التخلّص عندالمرور من عنصر إلى آخر.
 االنطالق من األفكار والمعطيات التي تقدمها الوثائق ومعالجتهااحصائيا (أرقام ،نسب نمو ،نسب مئوية )...وتعريف المفاهيم
والمصطلحات وبيان مقاصدها عند وصف الظواهر الجغرافية
وتفسيرها مع تحديد العالقات والتفاعالت (تأثير وتأثر) وتفسيرها
وتنسيبها واالستدالل بمعطيات من الوثائق وحسن توظيف المكتسبات
توظيفا سليما يتناغم مع التحليل للتوسع والثراء.
 الخاتمة:تهدف إلى تقييم الوثائق وذلك بـ:
 إبراز أهميتها وبيان حدودها اعتمادا على االستنتاجات التي ت ّمالتو ّ
صل إليها خالل مراحل الدراسة.
 -فتح آفاق على اشكاليات جديدة لها عالقة بموضوع الدراسة.

امتحان البكالوريا دورة المراقبة الشعبة :اآلداب المادة الجغرافيا الموضوع األول :مقال :
النفوذ التجاري والمالي للواليات المتحدة األمريكية في العالم.
 ح ّدد مظاهره. بيّن مق ّوماته.المقدمة :
تمارس الواليات المتحدة نفوذا عالميا متعددة االشكال ويستند الى ضخامة طاقتها االنتاجية ويتجلى من
خالل مكانتها التجارية والمالية .فماهي مظاهر هذا النفوذ التجاري والمالي للواليات المتحدة األمريكية في
العالم ؟ وما هي مق ّوماته؟
 Iـ مظاهر النفوذ التجاري والمالي للواليات المتحدة األمريكية في العالم :
 1ـ طرف أساسي في التجارة العالمية:
يتجلى النفوذ التجاري للواليات المتحدة األمريكية في احتاللها لمكانة بارزة في التجارة العالمية وفي تن ّوع
األطراف التجارية التي تتعامل معها وفي تركيبة مبادالتها.
أ ـ مكانة بارزة في التجارة العالمية  :تعتبر الواليات المتحدة األمريكية من أكبر القوى التجارية في العالم
إذ أنها تستأثر بـ %71من مبادالت السلع و %17من مبادالت الخدمات .وتهيمن على نسب هامة من
صادرات السلع  %1.7وصادرات الخدمات ( .)%71وتضاعفت قيمة صادراتها بقرابة  4مرات لتبلغ
 118مليار دوالر أي ما يعادل  %1.1من الصادرات العالمية .في المقابل تضاعفت قيمة وارداتها قرابة
 5مرات لتصل الى  7711مليار دوالر أي ما يعادل  %77.7من الواردات العالمية ،إذ أنها تستأثر
بـ %71من واردات السلع وبـ %78.7من واردات الخدمات .ورغم تراجها حصتها في المبادالت العالمية
فقد احتفظت الواليات المتحدة األمريكية لمكانة بارزة في التجارة العالمية وتع ّد الطرف الرئيسي في
المبادالت العالمية ،فما تزال ثاني مصدر للسلع وأول مص ّدر للخدمات والحريف الرئيسي في ظل منافسة
عالمية حادة من قبل منافسيها المباشرين االتحاد واليابان واالقطار الصناعية الجديدة.
ب ـ اطراف التبادل :تن ّوع كبير ألطراف التبادل التجاري :تسجّل الواليات المتحدة األمريكية حضورا
مكثّفا في مختلف األسواق العالمية ،وتت ّم مبادالتها مع أغلب بلدان العالم .وتع ّد البلدان المتقدمة مثل االتحاد
األوروبي والقوى الصاعدة أهم أطراف التبادل مع الواليات المتحدة األمريكية ،إذ أنها تستأثر بـ 4/1من
قيمة المبادالت .ويبرز كندا والمكسيك العضوان في منظمة التبادل الح ّر ألمريكا الشمالية بحصّة عالية.
هذا وقد عملت الواليات المتحدة االمريكية في إطار تدويل انتاجها إلى تنويع أطراف التبادل بمزيد االنفتاح
على األسواق اآلسيوية وخاصة منها االقطار الصناعية الجديدة كالنمور والتنينات اآلسيوية والصين
الشعبية .أ ما بقية بلدان الجنوب فما تزال حصتها ضعيفة وتتكون خاصة من المواد الطاقية والفالحية
أساسا.
ج ـ تركيبة المبادالت :تع ّد الواليات المتحدة األمريكية ثاني قطب تصديري للسلع وأول قطب تصديري
للخدمات في العالم ،وتتر ّكب صادراتها خاصة من المنتجات التكنولوجية العالية ذات القيمة المضافة
العالية مثل الصناعات الجوفضائية (طائرات مدنية وحربية) والمعلوماتية واألسلحة واألدوية ومن مع ّدات
النقل (سيارات نفعية وخاصة) ،هذا باإلضافة على أهمية صادراتها من المنتجات الفالحية (قمح ،ذرة
صوجا .)...كما تهيمن الواليات المتحدة األمريكية على صادرات الخدمات خاصة منها الخدمات
المعلوماتية والخدمات الموجهة للمؤسسات والخدمات المالية وبراءات االختراع ...ورغم تراجعها الجزئي
وفقدانها لسيطرتها المطلقة على السوق العالمية في بعض المنتجات الصناعية والفالحية بسبب المنافسة
الحا ّدة من قبل اليابان واالتحاد األوروبي وبعض القوى االقتصادية الصاعدة (البرازيل ،كوريا الجنوبية،

الصين )...ماتزال الواليات المتحدة أبرز قطب تصديري في العالم ونجحت في الحفاظ على نفوذها
التجاري العالمي .بالتوازي تشهد طاقة التوريد بالواليات المتحدة األمريكية تناميا مستمرا وهو ما يمنحها
قدرة جلية على التأثير في االقتصاد العالمي ال فقط بسبب ضخامة هذه الواردات بل وكذلك بسبب أهميتها
في اقتصادات ع ّدة بلدان مص ّدرة من بلدان الشمال والجنوب على ح ّد السواء .وتتميّز الواردات األمريكية
بتن ّوعها وبضخامتها بفعل ضخامة استهالكها وتدويل انتاجها بالخارج من قبل الشركات عبر القطرية
االمريكية االصل إلى جانب تحرير المبادالت العالمية وتتصدرها المنتجات الصناعية والمواد الطاقية
والمواد الفالحية.
د ـ أهم طرف فاعل داخل المنظمة العالمية للتجارة :عملت الواليات المتحدة األمريكية على السيطرة على
المنظمة العالمية للتجارة منذ انشائها سنة  7995تدعيما لما أرسته جوالت االتفاقات العامة للتعريفات
والتجارة منذ  7941من قواعد لتحرير المنتجات الصناعية ،ووظّفت سيطرتها عليها لضبط التوجهات
االقتصادية التي تيسّر زيادة تحرير التجارة العالمية وشموله كل المنتجات .إذ نجحت الواليات المتحدة
األمريكية عبر هذه المنظمة في تحرير مبادالت المنتجات المعملية ،في نفس الوقت الذي لم توفّق فيه هذه
المنظمة في الزام الواليات المتحدة األمريكية ـ وكذلك االتحاد األوروبي ـ بالتخلّي عن الدعم الفالحي أو
التخفيض في قيمته .لتتح ّول هذه المنظمة على واحدة من آليات النفوذ التجاري للواليات المتحدة األمريكية
عالميا وتمرّر عبرها خياراتها االقتصادية.
ي ومؤثّر:
 2ـ نفوذ مالي قو ّ
يتجلى النفوذ المالي للواليات المتحدة األمريكية من خالل أهمية حصتها في االستثمار األجنبي وأولية
عملتها في المعامالت المالية وق ّوة بورصاتها.
أ ـ طرف أساسي في االستثمار االجنبي المباشر الصادر والوارد :يبرز نفوذها من خالل  :تع ّد الواليات
المتحدة األمريكية قطبا ماليا قويا فهي توفر ما يقوق ¼ قيمة االستثمارات األجنبية المباشرة الصادرة
وتستأثر بـ %74من االستثمار األجنبي المباشر الصادر بفضل دور شركاتها في تدويل انتاجها وتتركز
االستثمارات االمريكية بالعالم المتقدم خاصة االتحاد االوروبي في القطاعات الصناعية (السيارات)
والخدمية .في المقابل تستأثر بـ %71.55من االستثمار األجنبي المباشر الوارد وتستقطب  %75من
االدخار العالمي تساهم في تغطية عجزها التجاري وعجز ميزانيتها وتزيد في تنمية طاقتها االستثمارية
ويبرهن على حيوية اقتصادها .وتؤ ّكد ضخامة األرصدة من االستثمارات األجنبية المباشرة الصادرة
والواردة النفوذ المالي الكبير للواليات المتحدة األمريكية وشركاتها عبر القطرية في العالم وقدرتها على
التح ّكم في االقتصاد العالمي ،نفوذ مالي زادت القوة النقدية في تعزيزه.
ب ـ هيمنة الدوالر على المبادالت المالية والتجارية العالمية :منذ منتصف القرن العشرين أصبح الدوالر
العملة المهيمنة عالميا استنادا للقوة االقتصادية االمريكية باعتباره لعملة المعتمدة في المبادالت التجارية
العالمية واالستثمار وفي مداوالت البورصات العالمية ويشكل غالبا أكثر من نصف مدخرات البنوك
المركزية من العملة األجنبية (العملة الملجأ) .ويستمد الدوالر مكانته العالمية من الثقة التي تحظى بها القوة
االقتصادية والعسكرية للواليات المتحدة األمريكية .ويمنح انتشار الدوالر واعتماده على نطاق واسع في
العمليات المالية والنقدية عبر العالم والتح ّكم في قيمته الواليات المتحدة األمريكية تأثيرا كبيرا على
االقتصاد العالمي باعتباره عملة تحديد اسعار في السوق العالمية وتعتمده الواليات المتحدة كوسيلة ضغط
بفعل تقلبات قيمته وضع يستفيد منه أساسا االقتصاد االمريكي ،ففي صورة االرتفاع ترتفع قيمة
االستثمارات االمريكية في الخارج ،أما في صورة االنخفاض فتزداد قدرة البضائع االمريكية على
المنافسة.

ج ـ أكبر سوق مالية في العالم :تأوي الحاضر العالمية بالواليات المتحدة األمريكية العديد من البورصات
العالمية الكبرى وهو ما يمنحها قدرة عالية على التأثير في االقتصاد العالمي .ويبرز النفوذ المالي والنقدي
للواليات المتحدة األمريكية كذلك من خالل دور البورصات االمريكية المؤثر في االقتصاد العالمي
وخاصة بورصة وول ستريت التي تسهم  %41من قيمة الرسملة بالبورصات العالمية بفضل مؤشراتها
داو جونس وناسداك اضافة الى بورصات متخصصة مثل بورصة شيكاغو ( الحبوب) وبورصة التكساس
(النفط) .ويؤثّر سير المداوالت المالية في البورصات األمريكية في بقية بورصات العالم خاصة في
طوكيو ولندن وباريس وفرنكفورت كما يؤثّر في سير االقتصاد العالمي.
 IIـ مق ّومات النفوذ التجاري والمالي للواليات المتحدة األمريكية :
 1ـ المق ّومات االقتصادية:
أ ـ ضخامة االنتاج الفالحي والصناعي وأهمية الفوائض:
ـ ضخامة االنتاج الفالحي وتنوعه ومكانته عالمية مرموقة وطاقته تصديرية عالية :تحقق الفالحة
االمريكية ارقاما قياسية في انتاج مواد فالحية متنوعة سواء بالنسبة إلى االنتاج النباتي (الزراعات مثل
الحبوب بمختلف انواعها مثل القمح ) والزراعات الصناعية (مثل الصوجا  )...واالنتاج الحيواني (الحليب
ومشتقاته واللحوم) .وقد مكنت ضخامة االنتاج الواليات المتحدة من تلبية حاجياتها وتوفير فائض للتصدير
فهي تؤمن  %17من صادرات القمح و %77.4من صادرات الذرة فنمت قيمة المنتوجات الفالحية
المصدرة لتبلغ سنة  77.1 1884مليار دوالر وسجل الميزان التجاري الفالحي فائضا .وتستند في ذلك
الى قوة شركاتها الفالحية مثل فيليب موريس والى الدور النشيط لبورصاتها المتخصصة مثل بورصة
شيكاغو لتحديد االسعار حسب مصالحها.
 ضخامة االنتاج الصناعي وتن ّوعه ومكانته العالمية المرموقة وطاقته التصديرية العالية :تحقّق الصناعةبالواليات المتحدة األمريكية انتاجا متن ّوعا يشمل الصناعات التكنولوجية العالية (مثل الصناعات
الجوفضائية والمعلوماتية) ذات القيمة المضافة المرتفعة ،هذا إلى جانب ضخامة انتاج صناعات الجيل
الثاني بها والسيما بالنسبة إلى الصناعات الكيمياوية والميكانيكية ومعدات النقل ،عالوة على صمود
صناعات الجيل األول رغم تراجعها فماتزال تحافظ صناعات التعدين والنسيج على مكانتها المرموقة
عالميا .وتلبّي الواليات المتحدة األمريكية الجزء األكبر من حاجياتها وتوفّر فائضا للتصدير جعلها تهيمن
على المبادالت التجارية الصناعية تصديرا وتوريدا.
ب ـ حيوية الخدمات وخاصة الثالث العالي :تتجلّى قوة قطاع الخدمات في االقتصاد األمريكي خاصة
وموقعه في االقتصاد العالمي ،ففضال على تلبية حاجيات المجتمع األمريكي واقتصاده توفّر فروع
الخدمات السياحية والخدمات المالية والتأمين وبراءات االختراع وخدمات األنترنيت والنقل الدولي
مداخيل هامة من العملة الصعبة ,وتبرز الواليات المتحدة األمريكية كأكبر مص ّدر للخدمات في العالم رغم
ّ
تحث على تحرير مبادالت الخدمات في إطار
بروز منافسة قوية من قبل بقية بلدان الثالوث ،لذلك فهي
مفاوضات المنظمة العالمية للتجارة.
ج ـ سوق استهالكية ضخمة :بلغ المجتمع األمريكي منذ الحرب العالمية الثانية طور االستهالك
الجماهيري العريض ليشمل استهالك السلع والخدمات .وال تتأتّى ضخامة االستهالك من وفوة عدد
السكان فقط ،بل بفضل ارتفاع الدخل الفردي التي حفّزت نزعة االستهالك المكثّف .ورغم ضخامة االنتاج
الفالحي والصناعي وتن ّوع الخدمات التي يوفّرها االقتصاد األمريكي ،تلجأ الواليات المتحدة األمريكية إلى
االستيراد لتلبية حاجيات األمريكيين المتزايدة حتّى أصبح اقتصاد عديد البلدان رهين ما تستوعبه السوق
األمريكية من سلع وخدمات.

 2ـ المق ّومات التنظيمية والهيكلية:
أ ـ دور الدولة :أضحى دور الدولة في الحياة االقتصادية إحدى مق ّومات القوة األمريكية وضمان نفوذها
العالمي ،إذ تعمل الدولة األمريكية على رعاية مصالح الشركات األمريكية ودعم نفوذها في الخارج بإبرام
اتفاقات التبادل الح ّر وتكوين مناطق النفوذ وتوظيف الضغط الديبلوماسي والعسكري ومواقعها المهيمنة
في الهياكل الدولية ك ّي يع ّم ف ّ
ك التقنين والتحرير االقتصادي للمجال العالمي .هذا فضال على تد ّخلها لتعديل
قوانين الهجرة واستثمار الظروف المالئمة الستقطاب األدمغة ورؤوس األموال ،كما أنها لم تحجم عند
االقتضاء على اتخاذ االجراءات الضرورية لحماية منتجات الشركات األمريكية والسوق الوطنية .إذ تد ّعم
الدولة الفدرالية ماليا الفالحة عند االنتاج وعند التصدير فتع ّزز بذلك قدرتها االنتاجية والتصديرية وتؤسس
المتالك البالد "السالح األخضر" كأحد أدوات النفوذ األمريكي في العالم .وتعاضد مجهود المؤسسات
االقتصادية والجامعات في ميدان البحث والتطوير لدعم توفّقها التكنولوجي عالميا .هذا إلى جانب استنادها
لقوتها العسكرية لفرض هيمنتها على العالم ولضمان مصالحها االقتصادية والسياسية.
ب ـ دور الشركات عبر القطرية :تع ّد بنية المؤسسات االقتصادية ودرجة االندماج والتفاعل العاليتين بين
األنشطة االقتصادية من الدعائم التنظيمية للقوة األمريكية وعامل مساعد على تثبيت نفوذها العالمي .فقد
أفضت نزعة التر ّكز على تش ّكل شركات كبرى فالحية وصناعية وخدمية ،جعلت من الشركات عبر
القطرية األمريكية تتز ّعم حركة عولمة االنتاج وأصبحت تحتل مراتب متق ّدمة ضمن الشركات عبر
القطرية الصناعية والمالية األولى في العالم .واصبحت بفضل ما تملكه من أصول مالية وما تحقّقه من
مبيعات أحد أهم األطراف المتح ّكمة في األدفاق التجارية والمالية وأحد أهم أدوات النفوذ األمريكي في
العالم.
ج ـ أهمية البنى التحتية :أرست الواليات المتحدة األمريكية منظومة نقل واتصاالت كثيفة ومتن ّوعة يسّرت
التح ّكم في مجالها الوطني ود ّعمت نفوذها العالمي .إذ ّمنت شبكة الموانئ البحرية والجوية بإقليم الشمال
الشرقي (نيويورك ،واشنطن ،بلتيمور ،فيالدلفيا ،بوسطن )...وبحزام الشمس على األطراف الجنوبية (
هوستن ) الغربية ( لوس انجلس ) من ربط المجال األمريكي بالمجال العالمي وتنشيط المبادالت التجارية
مع مختلف مناطق العالم .كما م ّكنت شبكة االتصاالت المتط ّورة بفضل تحقيق شبكة الطرقات السيارة
لإلعالم منذ  7995الواليات المتحدة األمريكية من أن تصبح موطن أكبر عدد من الخوادم المسدية
لخدمات األنترنيت وتوسيع نفوذها في العالم  .هذا قد تد ّعمت شبكة النقل واالتصاالت موقع الحواضر
األمريكية وثبّتت نفوذها العالمي باعتبارها مراكز القرار وطنيا وإقليميا وعالميا.
الخاتمة :
حازت الواليات المتحدة األمريكية مكانة القوة العظمى بفضل نفوذها التجاري والمالي الذي يستند إلى
دعائم مترابطة زادت في تدعيم النفوذ األمريكي ال فقط على المستوى االقتصادي وإنما كذلك على
المستويات السياسية والعسكرية وكرّس اشعاعها الثقافي.

امتحان البكالوريا دورة المراقبة الشعبة :اآلداب المادة الجغرافيا الموضوع األول :مقال :
النفوذ التجاري والمالي للواليات المتحدة األمريكية في العالم.
 ح ّدد مظاهره. بيّن مق ّوماته.المقدمة :
تمارس الواليات المتحدة نفوذا عالميا متعددة االشكال ويستند الى ضخامة طاقتها االنتاجية ويتجلى من
خالل مكانتها التجارية والمالية .فماهي مظاهر هذا النفوذ التجاري والمالي للواليات المتحدة األمريكية في
العالم ؟ وما هي مق ّوماته؟
 Iـ مظاهر النفوذ التجاري والمالي للواليات المتحدة األمريكية في العالم :
 1ـ طرف أساسي في التجارة العالمية:
يتجلى النفوذ التجاري للواليات المتحدة األمريكية في احتاللها لمكانة بارزة في التجارة العالمية وفي تن ّوع
األطراف التجارية التي تتعامل معها وفي تركيبة مبادالتها.
أ ـ مكانة بارزة في التجارة العالمية  :تعتبر الواليات المتحدة األمريكية من أكبر القوى التجارية في العالم
إذ أنها تستأثر بـ %71من مبادالت السلع و %17من مبادالت الخدمات .وتهيمن على نسب هامة من
صادرات السلع  %1.7وصادرات الخدمات ( .)%71وتضاعفت قيمة صادراتها بقرابة  4مرات لتبلغ
 118مليار دوالر أي ما يعادل  %1.1من الصادرات العالمية .في المقابل تضاعفت قيمة وارداتها قرابة
 5مرات لتصل الى  7711مليار دوالر أي ما يعادل  %77.7من الواردات العالمية ،إذ أنها تستأثر
بـ %71من واردات السلع وبـ %78.7من واردات الخدمات .ورغم تراجها حصتها في المبادالت العالمية
فقد احتفظت الواليات المتحدة األمريكية لمكانة بارزة في التجارة العالمية وتع ّد الطرف الرئيسي في
المبادالت العالمية ،فما تزال ثاني مصدر للسلع وأول مص ّدر للخدمات والحريف الرئيسي في ظل منافسة
عالمية حادة من قبل منافسيها المباشرين االتحاد واليابان واالقطار الصناعية الجديدة.
ب ـ اطراف التبادل :تن ّوع كبير ألطراف التبادل التجاري :تسجّل الواليات المتحدة األمريكية حضورا
مكثّفا في مختلف األسواق العالمية ،وتت ّم مبادالتها مع أغلب بلدان العالم .وتع ّد البلدان المتقدمة مثل االتحاد
األوروبي والقوى الصاعدة أهم أطراف التبادل مع الواليات المتحدة األمريكية ،إذ أنها تستأثر بـ 4/1من
قيمة المبادالت .ويبرز كندا والمكسيك العضوان في منظمة التبادل الح ّر ألمريكا الشمالية بحصّة عالية.
هذا وقد عملت الواليات المتحدة االمريكية في إطار تدويل انتاجها إلى تنويع أطراف التبادل بمزيد االنفتاح
على األسواق اآلسيوية وخاصة منها االقطار الصناعية الجديدة كالنمور والتنينات اآلسيوية والصين
الشعبية .أ ما بقية بلدان الجنوب فما تزال حصتها ضعيفة وتتكون خاصة من المواد الطاقية والفالحية
أساسا.
ج ـ تركيبة المبادالت :تع ّد الواليات المتحدة األمريكية ثاني قطب تصديري للسلع وأول قطب تصديري
للخدمات في العالم ،وتتر ّكب صادراتها خاصة من المنتجات التكنولوجية العالية ذات القيمة المضافة
العالية مثل الصناعات الجوفضائية (طائرات مدنية وحربية) والمعلوماتية واألسلحة واألدوية ومن مع ّدات
النقل (سيارات نفعية وخاصة) ،هذا باإلضافة على أهمية صادراتها من المنتجات الفالحية (قمح ،ذرة
صوجا .)...كما تهيمن الواليات المتحدة األمريكية على صادرات الخدمات خاصة منها الخدمات
المعلوماتية والخدمات الموجهة للمؤسسات والخدمات المالية وبراءات االختراع ...ورغم تراجعها الجزئي
وفقدانها لسيطرتها المطلقة على السوق العالمية في بعض المنتجات الصناعية والفالحية بسبب المنافسة
الحا ّدة من قبل اليابان واالتحاد األوروبي وبعض القوى االقتصادية الصاعدة (البرازيل ،كوريا الجنوبية،

الصين )...ماتزال الواليات المتحدة أبرز قطب تصديري في العالم ونجحت في الحفاظ على نفوذها
التجاري العالمي .بالتوازي تشهد طاقة التوريد بالواليات المتحدة األمريكية تناميا مستمرا وهو ما يمنحها
قدرة جلية على التأثير في االقتصاد العالمي ال فقط بسبب ضخامة هذه الواردات بل وكذلك بسبب أهميتها
في اقتصادات ع ّدة بلدان مص ّدرة من بلدان الشمال والجنوب على ح ّد السواء .وتتميّز الواردات األمريكية
بتن ّوعها وبضخامتها بفعل ضخامة استهالكها وتدويل انتاجها بالخارج من قبل الشركات عبر القطرية
االمريكية االصل إلى جانب تحرير المبادالت العالمية وتتصدرها المنتجات الصناعية والمواد الطاقية
والمواد الفالحية.
د ـ أهم طرف فاعل داخل المنظمة العالمية للتجارة :عملت الواليات المتحدة األمريكية على السيطرة على
المنظمة العالمية للتجارة منذ انشائها سنة  7995تدعيما لما أرسته جوالت االتفاقات العامة للتعريفات
والتجارة منذ  7941من قواعد لتحرير المنتجات الصناعية ،ووظّفت سيطرتها عليها لضبط التوجهات
االقتصادية التي تيسّر زيادة تحرير التجارة العالمية وشموله كل المنتجات .إذ نجحت الواليات المتحدة
األمريكية عبر هذه المنظمة في تحرير مبادالت المنتجات المعملية ،في نفس الوقت الذي لم توفّق فيه هذه
المنظمة في الزام الواليات المتحدة األمريكية ـ وكذلك االتحاد األوروبي ـ بالتخلّي عن الدعم الفالحي أو
التخفيض في قيمته .لتتح ّول هذه المنظمة على واحدة من آليات النفوذ التجاري للواليات المتحدة األمريكية
عالميا وتمرّر عبرها خياراتها االقتصادية.
ي ومؤثّر:
 2ـ نفوذ مالي قو ّ
يتجلى النفوذ المالي للواليات المتحدة األمريكية من خالل أهمية حصتها في االستثمار األجنبي وأولية
عملتها في المعامالت المالية وق ّوة بورصاتها.
أ ـ طرف أساسي في االستثمار االجنبي المباشر الصادر والوارد :يبرز نفوذها من خالل  :تع ّد الواليات
المتحدة األمريكية قطبا ماليا قويا فهي توفر ما يقوق ¼ قيمة االستثمارات األجنبية المباشرة الصادرة
وتستأثر بـ %74من االستثمار األجنبي المباشر الصادر بفضل دور شركاتها في تدويل انتاجها وتتركز
االستثمارات االمريكية بالعالم المتقدم خاصة االتحاد االوروبي في القطاعات الصناعية (السيارات)
والخدمية .في المقابل تستأثر بـ %71.55من االستثمار األجنبي المباشر الوارد وتستقطب  %75من
االدخار العالمي تساهم في تغطية عجزها التجاري وعجز ميزانيتها وتزيد في تنمية طاقتها االستثمارية
ويبرهن على حيوية اقتصادها .وتؤ ّكد ضخامة األرصدة من االستثمارات األجنبية المباشرة الصادرة
والواردة النفوذ المالي الكبير للواليات المتحدة األمريكية وشركاتها عبر القطرية في العالم وقدرتها على
التح ّكم في االقتصاد العالمي ،نفوذ مالي زادت القوة النقدية في تعزيزه.
ب ـ هيمنة الدوالر على المبادالت المالية والتجارية العالمية :منذ منتصف القرن العشرين أصبح الدوالر
العملة المهيمنة عالميا استنادا للقوة االقتصادية االمريكية باعتباره لعملة المعتمدة في المبادالت التجارية
العالمية واالستثمار وفي مداوالت البورصات العالمية ويشكل غالبا أكثر من نصف مدخرات البنوك
المركزية من العملة األجنبية (العملة الملجأ) .ويستمد الدوالر مكانته العالمية من الثقة التي تحظى بها القوة
االقتصادية والعسكرية للواليات المتحدة األمريكية .ويمنح انتشار الدوالر واعتماده على نطاق واسع في
العمليات المالية والنقدية عبر العالم والتح ّكم في قيمته الواليات المتحدة األمريكية تأثيرا كبيرا على
االقتصاد العالمي باعتباره عملة تحديد اسعار في السوق العالمية وتعتمده الواليات المتحدة كوسيلة ضغط
بفعل تقلبات قيمته وضع يستفيد منه أساسا االقتصاد االمريكي ،ففي صورة االرتفاع ترتفع قيمة
االستثمارات االمريكية في الخارج ،أما في صورة االنخفاض فتزداد قدرة البضائع االمريكية على
المنافسة.

ج ـ أكبر سوق مالية في العالم :تأوي الحاضر العالمية بالواليات المتحدة األمريكية العديد من البورصات
العالمية الكبرى وهو ما يمنحها قدرة عالية على التأثير في االقتصاد العالمي .ويبرز النفوذ المالي والنقدي
للواليات المتحدة األمريكية كذلك من خالل دور البورصات االمريكية المؤثر في االقتصاد العالمي
وخاصة بورصة وول ستريت التي تسهم  %41من قيمة الرسملة بالبورصات العالمية بفضل مؤشراتها
داو جونس وناسداك اضافة الى بورصات متخصصة مثل بورصة شيكاغو ( الحبوب) وبورصة التكساس
(النفط) .ويؤثّر سير المداوالت المالية في البورصات األمريكية في بقية بورصات العالم خاصة في
طوكيو ولندن وباريس وفرنكفورت كما يؤثّر في سير االقتصاد العالمي.
 IIـ مق ّومات النفوذ التجاري والمالي للواليات المتحدة األمريكية :
 1ـ المق ّومات االقتصادية:
أ ـ ضخامة االنتاج الفالحي والصناعي وأهمية الفوائض:
ـ ضخامة االنتاج الفالحي وتنوعه ومكانته عالمية مرموقة وطاقته تصديرية عالية :تحقق الفالحة
االمريكية ارقاما قياسية في انتاج مواد فالحية متنوعة سواء بالنسبة إلى االنتاج النباتي (الزراعات مثل
الحبوب بمختلف انواعها مثل القمح ) والزراعات الصناعية (مثل الصوجا  )...واالنتاج الحيواني (الحليب
ومشتقاته واللحوم) .وقد مكنت ضخامة االنتاج الواليات المتحدة من تلبية حاجياتها وتوفير فائض للتصدير
فهي تؤمن  %17من صادرات القمح و %77.4من صادرات الذرة فنمت قيمة المنتوجات الفالحية
المصدرة لتبلغ سنة  77.1 1884مليار دوالر وسجل الميزان التجاري الفالحي فائضا .وتستند في ذلك
الى قوة شركاتها الفالحية مثل فيليب موريس والى الدور النشيط لبورصاتها المتخصصة مثل بورصة
شيكاغو لتحديد االسعار حسب مصالحها.
 ضخامة االنتاج الصناعي وتن ّوعه ومكانته العالمية المرموقة وطاقته التصديرية العالية :تحقّق الصناعةبالواليات المتحدة األمريكية انتاجا متن ّوعا يشمل الصناعات التكنولوجية العالية (مثل الصناعات
الجوفضائية والمعلوماتية) ذات القيمة المضافة المرتفعة ،هذا إلى جانب ضخامة انتاج صناعات الجيل
الثاني بها والسيما بالنسبة إلى الصناعات الكيمياوية والميكانيكية ومعدات النقل ،عالوة على صمود
صناعات الجيل األول رغم تراجعها فماتزال تحافظ صناعات التعدين والنسيج على مكانتها المرموقة
عالميا .وتلبّي الواليات المتحدة األمريكية الجزء األكبر من حاجياتها وتوفّر فائضا للتصدير جعلها تهيمن
على المبادالت التجارية الصناعية تصديرا وتوريدا.
ب ـ حيوية الخدمات وخاصة الثالث العالي :تتجلّى قوة قطاع الخدمات في االقتصاد األمريكي خاصة
وموقعه في االقتصاد العالمي ،ففضال على تلبية حاجيات المجتمع األمريكي واقتصاده توفّر فروع
الخدمات السياحية والخدمات المالية والتأمين وبراءات االختراع وخدمات األنترنيت والنقل الدولي
مداخيل هامة من العملة الصعبة ,وتبرز الواليات المتحدة األمريكية كأكبر مص ّدر للخدمات في العالم رغم
ّ
تحث على تحرير مبادالت الخدمات في إطار
بروز منافسة قوية من قبل بقية بلدان الثالوث ،لذلك فهي
مفاوضات المنظمة العالمية للتجارة.
ج ـ سوق استهالكية ضخمة :بلغ المجتمع األمريكي منذ الحرب العالمية الثانية طور االستهالك
الجماهيري العريض ليشمل استهالك السلع والخدمات .وال تتأتّى ضخامة االستهالك من وفوة عدد
السكان فقط ،بل بفضل ارتفاع الدخل الفردي التي حفّزت نزعة االستهالك المكثّف .ورغم ضخامة االنتاج
الفالحي والصناعي وتن ّوع الخدمات التي يوفّرها االقتصاد األمريكي ،تلجأ الواليات المتحدة األمريكية إلى
االستيراد لتلبية حاجيات األمريكيين المتزايدة حتّى أصبح اقتصاد عديد البلدان رهين ما تستوعبه السوق
األمريكية من سلع وخدمات.

 2ـ المق ّومات التنظيمية والهيكلية:
أ ـ دور الدولة :أضحى دور الدولة في الحياة االقتصادية إحدى مق ّومات القوة األمريكية وضمان نفوذها
العالمي ،إذ تعمل الدولة األمريكية على رعاية مصالح الشركات األمريكية ودعم نفوذها في الخارج بإبرام
اتفاقات التبادل الح ّر وتكوين مناطق النفوذ وتوظيف الضغط الديبلوماسي والعسكري ومواقعها المهيمنة
في الهياكل الدولية ك ّي يع ّم ف ّ
ك التقنين والتحرير االقتصادي للمجال العالمي .هذا فضال على تد ّخلها لتعديل
قوانين الهجرة واستثمار الظروف المالئمة الستقطاب األدمغة ورؤوس األموال ،كما أنها لم تحجم عند
االقتضاء على اتخاذ االجراءات الضرورية لحماية منتجات الشركات األمريكية والسوق الوطنية .إذ تد ّعم
الدولة الفدرالية ماليا الفالحة عند االنتاج وعند التصدير فتع ّزز بذلك قدرتها االنتاجية والتصديرية وتؤسس
المتالك البالد "السالح األخضر" كأحد أدوات النفوذ األمريكي في العالم .وتعاضد مجهود المؤسسات
االقتصادية والجامعات في ميدان البحث والتطوير لدعم توفّقها التكنولوجي عالميا .هذا إلى جانب استنادها
لقوتها العسكرية لفرض هيمنتها على العالم ولضمان مصالحها االقتصادية والسياسية.
ب ـ دور الشركات عبر القطرية :تع ّد بنية المؤسسات االقتصادية ودرجة االندماج والتفاعل العاليتين بين
األنشطة االقتصادية من الدعائم التنظيمية للقوة األمريكية وعامل مساعد على تثبيت نفوذها العالمي .فقد
أفضت نزعة التر ّكز على تش ّكل شركات كبرى فالحية وصناعية وخدمية ،جعلت من الشركات عبر
القطرية األمريكية تتز ّعم حركة عولمة االنتاج وأصبحت تحتل مراتب متق ّدمة ضمن الشركات عبر
القطرية الصناعية والمالية األولى في العالم .واصبحت بفضل ما تملكه من أصول مالية وما تحقّقه من
مبيعات أحد أهم األطراف المتح ّكمة في األدفاق التجارية والمالية وأحد أهم أدوات النفوذ األمريكي في
العالم.
ج ـ أهمية البنى التحتية :أرست الواليات المتحدة األمريكية منظومة نقل واتصاالت كثيفة ومتن ّوعة يسّرت
التح ّكم في مجالها الوطني ود ّعمت نفوذها العالمي .إذ ّمنت شبكة الموانئ البحرية والجوية بإقليم الشمال
الشرقي (نيويورك ،واشنطن ،بلتيمور ،فيالدلفيا ،بوسطن )...وبحزام الشمس على األطراف الجنوبية (
هوستن ) الغربية ( لوس انجلس ) من ربط المجال األمريكي بالمجال العالمي وتنشيط المبادالت التجارية
مع مختلف مناطق العالم .كما م ّكنت شبكة االتصاالت المتط ّورة بفضل تحقيق شبكة الطرقات السيارة
لإلعالم منذ  7995الواليات المتحدة األمريكية من أن تصبح موطن أكبر عدد من الخوادم المسدية
لخدمات األنترنيت وتوسيع نفوذها في العالم  .هذا قد تد ّعمت شبكة النقل واالتصاالت موقع الحواضر
األمريكية وثبّتت نفوذها العالمي باعتبارها مراكز القرار وطنيا وإقليميا وعالميا.
الخاتمة :
حازت الواليات المتحدة األمريكية مكانة القوة العظمى بفضل نفوذها التجاري والمالي الذي يستند إلى
دعائم مترابطة زادت في تدعيم النفوذ األمريكي ال فقط على المستوى االقتصادي وإنما كذلك على
المستويات السياسية والعسكرية وكرّس اشعاعها الثقافي.

األول :
الموضوع ّ
وتنوعها فً رحلة الغفران لم ٌمنعا المعرّ ي من كتابة نصّ قصصًّ
ّ
إنّ تعدّد مصادر القصّ
متناسق البناء ،مترابط األجزاء.
حلّل هذا القول وأبد رأيك فٌه.

ُينتظر من المتر ّ
شح أن يكتب مقاال من مقدّ مة وجوهر وخاتمة ،يتض ّمن أبرز
األفكار الّتي يقتضيها هذا الموضوع.
المقدّ مة( :مجال األعداد من  0إلى )3
ّ
الرئيس ّية.
والطرح
تتكون من ثالثة أقسام :ال ّتمهيد وبسط الموضوع
اإلشكالي لمراكز االهتمام ّ
ّ
ّ
 .1ال ّتمهيدٌُ :نجز بفكرة تكون وثٌقة الصّ لة بالموضوع و ُت ّت َخذ مدخال عامّا إلٌه ،من قبٌل:
تنوع المصادر...
الكتابة القصصٌّة وما تستدعٌه من ّالبنٌة القصصٌّة لقسم الرّ حلة من رسالة الغفران شاغال نقدٌّا...والتنوع فً قسم الرّ حلة من رسالة الغفران...
جدلٌّة الوحدةّ
ضوع :وٌكون إمّا بالمُحافظة على لفظه ،وإمّا بال ّتصرّ ف فٌه .من قبٌل:
َ .2بسط المو ُ
وتنوعها فً رحلة الغفران لم ٌمنعا المعرّ ي من كتابة نصّ
ّ
 إنّ تعدّد مصادر القصّقصصًّ متناسق البناء ،مترابط األجزاء.
(ٌُقبل من المتر ّشح أن ٌتصرّ ف فً الموضوع عند َبسطه شرط أن ٌُحافظ على بنٌة ال ّتقرٌر
وال ّتوكٌد فٌه.
ّ .3
اإلشكالي :نتدبّر من نصّ الموضوع إشكالٌّة ونعرضها فً شكل أسئلة أو فً شكل
الطرح
ّ
جُمل مُثبتة لتكون برنامج العمل فً الجوهر ،من قبٌل:
وتنوعها فً قسم الرّ حلة من رسالة الغفران.
ّ
 تعدّد مصادر القصّ تم ّكن المعرّ ي من كتابة نصّ متناسق البناء ،مترابط األجزاء. حدود هذه األطروحة.الجوهر( :مجال األعداد من  0إلى )10
يتكون جوهر هذا الموضوع من قسم ْين كبير ْين :أحدهما لتحليل أطروحة الموضوع ،وال ّثاني
ّ
الرأي فيها.
إلبداء ّ
 .Iال ّتحليل:
وتنوعها في رحلة الغفران :من قبٌل:
القص
 .1تعدّد مصادر
ّ
ّ
 المصدر الدّ ٌنًّ ( :القرآن  /األحادٌث.)... المصدر األدبًّ اللّغويّ ( :ال ّشعر ،ال ّنثر ،البالغة ،العروض.)... المصدر ااجتماعًّ ( :القٌم  /المعتقدات  /المذاهب  /العالقات.)...... -

وتنوعها:
نص متناسق البناء ،مترابط األجزاء رغم تعدّد المصادر
ّ
 . 2كتابة ّ
أ -تناسق األجزاء:
 فً مستوى األحداث:
ّ
 توظٌف المصدر الدّ ٌنًّ قادحا للقصّ ة اإلطار (قصّ ة ابن القارح فً الجنة)" :وهذهالكلمة الطٌّبة كؤ ّنها المعنٌّة بقوله :ألم تر كٌف ضرب هللا مثال كلمة طٌّبة كشجرة
طٌّبة أصلها ثابت وفرعها فً السّماء تإتً أكلها ك ّل حٌن بإذن ربّها؟"...
 توظٌف المصدر األدبًّ مولّدا القصص اإلطار والمضمَّن :أدب الترسّ ل  /اجتماع ابنالقارح إلى شعراء" ...فٌسلّم علٌهما وٌقول :من أنتما ،رحمكما هللا؟ وقد فعل،
فٌقوان :نحن ال ّنابغتان :نابغة بنً جعدة ونابغة بنً ذبٌان".
 توظٌف المصدر ااجتماعًّ مولّدا القصّ ة اإلطار والقصص المضمّن (وصف إطارالج ّنة  /الخصومات فً المجالس .)... /
 فً مستوى ال ّشخصٌّات:
 توظٌف المصدر الدّ ٌنًّ استدعاء شخصٌّات دٌنٌّة (المالئكة ّ /الزبانٌة  /إبلٌس /
الحور العٌن  /الرّ سول  /آل البٌت )...وتوجٌه دافعٌّتها" .وتلك ّلذة ٌهبها هللا – ّ
عز
سلطانه – بدلٌل قوله" :وفٌها ما تشتهً األنفس ّ
وتلذ األعٌن وأنتم فٌها خالدون".
 توظٌف المصدر األدبًّ فً تشكٌل ج ّل ال ّشخصٌّات وتصنٌفها طبقٌّا فً الج ّنة(شعراء ولغوٌّون من حقبات تارٌخٌّة مختلفة  /طبقات متفاوتة) وفً إدارة الحوار
بٌنها ،وإثارة قضاٌا هامّة فً ال ّشعر وال ّنقد (مفهوم ال ّشعر  /أغراضه  /رواٌته /
عٌوبه  /تؤوٌله  /نقده " )... /ال ّشعر كالم موزون تقبله الغرٌزة على شرائط".
 توظٌف المصدر ااجتماعًّ فً استدعاء شخصٌّات (مثل حمدونة وتوفٌقالسّ وداء )...معالجة قضاٌا هامّة :اجتماعٌّة  /سٌاسٌّة  /عقدٌّة...
 فً مستوى اإلطارٌْن ّ
الزمانًّ والمكانًّ :
 توظٌف المصدر الدّ ٌنًّ فً تحدٌد اإلطار ّالزمانًّ  :انتفاء المعاٌٌر الدّ نٌوٌّة (اإلطالق
والسّ رمدٌّة) "فً ٌوم كان مقداره خمسٌن ألف سنة ،"...واإلطار المكانًّ  :انتفاء
المعاٌٌر الدّ نٌوٌّة :اإلطالق" :ك ّل شجرة منه تؤخذ ما بٌن المشرق والمغرب بظ ّل
ّ
غاط".
 توظٌف المصدر األدبًّ فً إنشاء بعض أطر الج ّنة (القصور  /الكثبان .)... / توظٌف المصدر ااجتماعًّ فً تشكٌل إطاريْ ّالزمان والمكان (المجالس
الخمرٌّة.)...
ب -ترابط األجزاء:
 ترابط مراحل قصّ ة الج ّنة :سكون  /حركة فً أرجاء الج ّنة  /سكون. ترابط أحداثها وفق حركة البطل ونفسٌّته. ترابط القصّ ة اإلطار (قصّ ة ابن القارح فً الج ّنة) وسائر القصص الفرعًّ وفقمنطق تضمٌنًّ (قصّ ة فً قصّ ة) على سبٌل ال ّتفسٌر وال ّتبرٌر وال ّتخفٌض من ال ّنسق.
 ترابط القصص الفرعًّ وفق منطق استتباعًّ تقتضٌه الرّ حلة من شخصٌّة إلى أخرى(قصّ ة ث ّم قصّ ة) ،ومنطق سببًّ (قصّ ة تفضً إلى قصّ ة) ،ومنطق تناوبًّ
(المراوحة).
 ...الرأي :من قبٌل:
 .IIإبداء ّ
تو ّفق المعرّ ي إلى كتابة نصّ قصصًّ متناسق البناء ،مترابط األجزاء لم ٌمنع من وجود:

 قطع لنسق القصّ بااستطرادات الكثٌرة (األدبٌّة اللّغوٌّة أساسا). نزوع إلى ال ّنقد وال ّتعلٌم على حساب القصّ . خضوع األحداث للخواطر العابرة.ّ
ّ
"ٌخطر له حدٌث شًء كان ٌسمّى النزهة فً الدّ ار الفانٌة ...فٌسٌر فً الجنة على غٌر
منهج".
 ...قسمي ال ّتحليل وال ّتقويم :من قبٌل:
ال ّتأليف بين
ْ
متنوعة فً أنتاج نصّ قصصًّ متناسق
 تم ّكن المعرّ ي من توظٌف مصادر متعدّدة ّالبناء ،مترابط األجزاء.
 نسبٌّة تم ّكن المعرّ ي من كتابة نصّ قصصًّ متناسق البناء ،مترابط األجزاء. ...الخاتمة( :مجال األعداد من  0إلى )2
تتكونُ مِ نْ ثالثة أقسام:
ّ
 .1جمع ال ّنتائج :من قبٌل:
وجمْ ع فً مصادره...
 قسم الرّ حلة من رسالة الغفران بناء قصصًّ ُم ْف َرد فً ا ّتساقه َ ... .2إبداء الموقف :من قبٌل:
 بنٌة رسالة الغفران استجابة لطبٌعة الكتابة فً عصر المعرّ ي. البحث عن تجلٌّات القصّ فً رسالة الغفران محكوم بآراء نقدٌّة معاصرة. ... .3فتح األفق :من قبٌل:
 اختٌارات المعرّ ي الفنٌّة محكومة بالمضامٌن والمقاصد. ...اللّغة( :مجال األعداد من  0إلى )5
لغة سلٌمة مإدّ ٌة للغرض بد ّقة.
ّ
متعثرة أحٌانا ولكن مإدّ ٌة للغرض.
لغة
ّ
متعثرة أحٌانا ومإدّ ٌة للغرض بعسر.
لغة
ّ
متعثرة كثٌرا وغٌر مإدّ ٌة للغرض.
لغة
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الموضوع ال ّثاني :
ُ
تناولت همّا
ٌقول سعد هللا و ّنوس متحدّ ثا عن مسرحٌّته "مغامرة رأس المملوك جابر":
سٌاسٌّا ،وتخٌ ُ
ّلت شكال مسرحٌّا جدٌدا ٌتٌح للمتفرّ ج الدّ خول فً ال ّتجربة وال ّتحاور معها".

حلِّل هذا القول وأبد رأيك فيه.

ُينتظر من المتر ّ
شح أن يكتب مقاال من مقدّ مة وجوهر وخاتمة ،يتض ّمن أبرز
األفكار الّتي يقتضيها هذا الموضوع.
المقدّ مة( :مجال األعداد من  0إلى )3
ّ
الرئيس ّية.
والطرح
تتكون من ثالثة أقسام :ال ّتمهيد وبسط الموضوع
اإلشكالي لمراكز االهتمام ّ
ّ
ّ
 .1ال ّتمهيدٌُ :نجز بفكرة تكون وثٌقة الصّ لة بالموضوع و ُت ّت َخذ مدخال عامّا إلٌه ،من قبٌل:
ارتباط ال ّتجدٌد فً مسرح سعد هللا و ّنوس بمقصد ال ّتسٌٌس.محورٌّة دور المتفرّ ج فً مشروع سعد هللا و ّنوس المسرحًّ ....ّ
ضوع :وٌكون إمّا بالمُحافظة على لفظه ،وإمّا بالتصرّ ف فٌه .من قبٌل:
َ .2بسط المو ُ
ّ
ّ
 قول سعد هللا ونوس متحدّ ثا عن مسرحٌّته "مغامرة رأس المملوك جابر إنه تناول همّاسٌاسٌّا ،وتخٌّل شكال مسرحٌّا جدٌدا ٌتٌح للمتفرّ ج الدّ خول فً ال ّتجربة وال ّتحاور معها.
(ٌُقبل من المتر ّشح أن ٌتصرّ ف فً الموضوع عند َبسطه شرط أن ٌُحافظ على مقول القول
فٌه.
ّ .3
اإلشكالي :نتدبّر من نصّ الموضوع إشكالٌّة ونعرضها فً شكل أسئلة أو فً شكل
الطرح
ّ
جُمل مُثبتة لتكون برنامج العمل فً الجوهر ،من قبٌل:
 تجلٌّات ال ّشواغل السّ ٌاسٌّة فً المسرحٌّة.مقومات ال ّشكل المسرحًّ الجدٌد وعالقته بالمتفرّ ج.
 ّ إبداء الرّ أي.الجوهر( :مجال األعداد من  0إلى )10
يتكون جوهر هذا الموضوع من قسم ْين كبير ْين أحدهما لتحليل أطروحة الموضوع وال ّثاني
ّ
الرأي فيها.
إلبداء
ّ
 .1ال ّتحليل:
أ  -تجلّيات ال ّ
السياس ّية في المسرح ّية:
شواغل ّ
 ه ّم الخٌبات والهزائم فً ال ّتارٌخ العربًّ اإلسالمًّ ماضٌا وحاضرا( :سقوط بغداد على ٌدالمغول بما ٌماثل واقع زبائن المقهى (ما بعد هزٌمة .)1967
 العالقة بٌن الحاكم والرعٌّةّ :الظلم ،ااستبداد ،ااستخفاف بالعامّة" ...الوزٌر :العامّة! ومن
تلوح لهم بالعصا ح ّتى ٌمّحوا
ٌبالً بالعامّة؟ ...هإاء ا ٌثٌرون أٌّة مخاوفٌ ...كفً أن ّ
وتبتلعهم ظلمات بٌوتهم."...
 غٌاب الوعً السّ ٌاسًّ  ،السّ لبٌّة والخنوع* :المرأة ّونتروى مع أهلنا
الثانٌة :سنشتري خبزنا
ّ
فً بٌوتنا ...طرٌق مؤمون من قدٌم ّ
ٌتزوج أمّنا ننادٌه عمّنا"* .المجموعة :نحن
الزمان ...من
ّ
عامّة بغداد ،آثرنا السّالمة واألمان.
 الحنٌن إلى زمن البطوات واانتصارات (سٌرة ّالظاهر بٌبرس)
 نقد القٌم السّ ائدة فً الحٌاة السٌاسٌّة (اانتهازٌّة والوصولٌّة والخٌانة)" ،جابر :لك ّل عُملةوجهان ،والمه ّم أن تمٌل فً الوقت المناسب إلى الوجه الكاسب".
 ال ّتناحر السّ ٌاسًّ من أجل السّ لطة :الصّ راع بٌن الخلٌفة والوزٌر" :منصور :إنّ الصّ راع علىأشدّ ه بٌن الخلٌفة والوزٌر".

 ااستقواء باألجنبًّ  :استنجاد الوزٌر بالرّ وم" ،الوزٌر :إمّا أن نقبل تصفٌتنا أو نطلب عوناخارجٌّا ٌحسم لنا الصّ راع".
ّ
 عالقة المث ّقف بالسّ لطة السّ ٌاسٌّة :رمز الوعً واالتزام بمتابعة الشؤن السّ ٌاسًّ " ،الرّ جلوحق ّ
ّ
هللا من الضّ روريّ أن نسؤل عن سبب الخالف ،وأن ٌكون لنا رأي فٌه ...طرٌق
الرّ اٌع:
الخبز واألمان ٌمرّ من هذا السّ إال".
 اله ّم السّ ٌاسًّ مضمون مركزيّ فً المسرحٌّة قوامه جملة من القٌم اإلنسانٌّة من قبٌل:
الحرٌّة والعدالة...
مقومات ال ّ
بالمتفرج:
المسرحي الجديد وعالقته
شكل
ّ
ّ
بّ -
 اعتماد تقنٌّات "ال ّتغرٌب" باعتبارها أبرز مظهر من مظاهر ال ّشكل المسرحًّ الجدٌد ،وذلك
من قبٌل:
 كسر الجدار الرّ ابع ،وال ّتداخل بٌن ركحًْ المقهى والصّ الة (المسرح داخل المسرح).ّ
الممثل الواحد بؤكثر من دور.
 اضطالعّ
الممثلٌن بتركٌب الدّ ٌكور وتغٌٌره أمام ّ
الزبائن.
 قٌاماألول.)...
 تجرٌد ال ّشخصٌّات من أسمائها ومالمحها الممٌّزة (زبون / 1الرّ جل ّ التداخل بٌن المحكًّ (خطاب الحكواتًّ ) والمرئًّ (العرض). اعتماد نظام اللّوحات والمشاهد الّتً ترد منفصلة دون ترابط منطقًّ .مقومات المسرح الملحمًّ .
 هذه ال ّتقنٌات جمٌعها من ّ
 تقنٌّات "ال ّتغرٌب" هً اختٌارات فنٌّة ٌسعى بها و ّنوس إلى الخروج بالنصّ المسرحًّ من
وظٌفته ال ّتقلٌدٌّة (ال ّتطهٌر) إلى وظٌفة جدٌدة (ال ّتسٌٌس) بغٌة إقحام المتفرّ ج طرفا فاعال فً
العرض :المسرح ظاهرة  /حدث جماعًّ .
 من مظاهر تفاعل المتفرّ ج مع ال ّتجربة:
 تفاعل جمهور ّالزبائن المتفرّ ج ،وتحاوره مع بقٌّة ال ّشخصٌّات وأحداث المسرحٌّة (تعلٌق
ّ
الزبائن على ال ّشخصٌّات واألحداث ،مشاركتهم ال ّشخصٌّات المسرحٌّة الحركة المسرحٌّة.)...
 مشاركة شخصٌّات الرّ كحٌْن فً الحركة المسرحٌّة ،وفً الحوار" :تنفجر قهقهة السٌّاف ...ث ّمٌرمً الرّ أس للحكواتً فٌلتقطه وٌضعه بٌن ٌدٌه  /تظهر زمرّ د فً ّ
الطرف اآلخر ،فٌناولها
الحكواتًّ راس المملوك جابر."...
 ٌمكن للمتفرّ ج أن ٌتحاور مع هذه ال ّتجربة المسرحٌّة وٌتفاعل مع أبعادها الجمالٌّة والفكرٌّةوالسٌاسٌّة.
 اعتبار المسرحٌّة مشروعا ٌتجدّد بتجدّد الجمهور الّذي ٌمأل المساحات الفارغة.
 إقحام المتفرّ ج فً العرض قصد تورٌطه وتسٌٌسه.
 للمتر ّشح أن ٌجمع بٌن مظاهر ال ّتجدٌد ودور المتفرّ ج أو أن ٌفصل بٌنهما.
الرأي  :من قبٌل:
 .2إبداء ّ
 حدود الجدّ ة فً ال ّشكل المسرحًّ  :استلهام أشكال تراثٌّة قدٌمة (حكاٌة جابر ،الحكواتً). محدودٌّة تجاوز ال ّشكل المسرحًّ ال ّتقلٌديّ ال ّتراجٌديّ  :حضور الفاجعة فً نهاٌة المسرحٌّةفردٌّا (مقتل جابر) وجماعٌّا (سقوط بغداد).
 ال ّتركٌز على ال ّشواغل السٌاسٌّة أوقع الخطاب المسرحًّ أحٌانا فً ضرب من المباشرةوال ّتلقٌن (نهاٌة المسرحٌّة).

 حدود تفاعل المتفرّ ج مع ال ّتجربة المسرحٌّةٌ :عود إمّا لسطحٌّة مواقف ّالزبائن من القصّ ة
وانصرافهم إلى البحث عن المتعة وال ّتسلٌة فً الحكً (تجدٌد طلبهم سرد قصّ ة ّ
الظاهر
بٌبرس فً خاتمة المسرحٌّة) أو لنزوع المسرحٌّة إلى ال ّنخبوٌّة.
 لم ٌكن ال ّشكل الفنًّ مجرّ د قالب إلثارة ال ّشواغل السٌاسٌّة بل كان أٌضا مناسبة لتجرٌبتقنٌات جدٌدة تهدف على تؤصٌل المسرح العربًّ  /اإلمتاع وال ّتسلٌة.).../
 ...قسمي ال ّتحليل وال ّتقويم :من قبٌل:
ال ّتأليف بين
ْ
 ال ّتالزم بٌن ااختٌارات الفنٌّة فً األثر (ال ّتغرٌب  /دور الجمهور) ومقاصد الكتابة المسرحٌّةعند و ّنوس (ال ّتسٌٌس).
 تضافر الرّ افد ال ّتراثًّ (استلهام ال ّتارٌخ  /تقنٌة الحكواتًّ  )...والرّ افد الغربًّ (تقنٌات ال ّتغرٌب /المسرح الملحمًّ عند برشت )...فً تشكٌل تجربة و ّنوس المسرحٌّة.
 ...الخاتمة( :مجال األعداد من  0إلى )2
تتكونُ مِ نْ ثالثة أقسام:
ّ
 .1اإلجمال :من قبٌل:
 المسرحٌّة محاولة فنٌّة من و ّنوس إلقامة الدّ لٌل على إمكانٌّة تغٌٌر الواقع على ال ّنحوالّذي أنجزه هو بالمسرح وفٌه.
 .2الموقف :من قبٌل:
ّ
 كالم و ّنوس على مسرحٌّته ٌمثل وجهة نظر المبدع فً نصّ ه الّتً قد تختلف عن وجهةنظر المتل ّقً.
 .3األفق :من قبٌل:
 شروط ال ّتفاعل ال ّناجح بٌن الجمهور والعرض ،وصلته بالسّ ٌاقٌْن ال ّتارٌخًّ والسّ ٌاسًّوأفق اانتظار (جمالٌّا وفكرٌّا).
اللّغة( :مجال األعداد من  0إلى )5
5
4،5
4
لغة سلٌمة مإدّ ٌة للغرض بد ّقة.
ّ
3،5
3
2،5
متعثرة أحٌانا ولكن مإدّ ٌة للغرض.
لغة
ّ
2
1،5
1
لغة متعثرة أحٌانا ومإدّ ٌة للغرض بعسر.
ّ
0،5
0
متعثرة كثٌرا وغٌر مإدّ ٌة للغرض.
لغة

الموضوع ال ّثالث ( :تحلٌل نصّ ):
العدو لبالد
تمهٌدَ :عنَّ لسٌف الدّ ولة أن ٌغزو ،وبٌنما هو منشغل بغزوه ورده خبر مهاجمة
ّ
المسلمٌن ،فاعترضه وهزمه وأسر قائده ابن الدّمستق ،فقال المتنبًّ ٌصف المعركة:
ب ِبالجُ ــــــــــــــــرْ دِ (
َر َمى الدَّ رْ َ
الجٌــــــــــــــــــادِ ( )2إلــى العِ ــــــــدا
ِ
َشــــــــــوائِـــــــــــ َل(َ )3تـــــــــــــ ْشـــــــــــوالَ
ـــــــــقــــــــــــاربِ ِبــــــال َقـــــــــــــــــــــنا
الع
َ
ِ

)1

َومــــــــــــــــا َعلِمـــــــــــــــــــوا أنّ
السِّ ــــــــــــــــــــــها َم ُخــــــــــــــــــــــٌو ُل
ـــــــــــــــــــــر ٌح
لَــــــــــــها َم
َ
مِ ــــــــــــــــــــنْ َتـــــــحــــــــتِــــــ ِه
صـــهٌـــــ ُل
َو َ

ِــــــــــــً ِإاّ
َومـــــــــــــــــــــــا ه
َ
ْ
ضــــــت
ـــــــــــــــرةٌ َع
ــــــط
َخ
ــــــــــــــــــــر َ
َ
َ
لَـــــــــــــــــ ُه
هُــــــــــــــــمـــــــــا ٌم ِإذا مـــــــــــــــا َهـــــــــــــــ َّم
ـــــــــــــــضـــــــى هُـــــــمُـــــــــو َمــــ ُه
أَمْ
َ
)6
ــــــــــــــــــرا َها(
ْـــــــــل َب
َو َخــــــٌ
َ
ٍ
الرَّ ْكــــــــــــــــضُ فِـــــً ُكـــــــــ ِّل َب ْ
ــــلــــــــدَ ٍة
ــــــــــــــــــــعـــــــــرُ وا
َفــــــ َمـــــــــــــــــــا َش
َ
َحــــ َّتـــــى َرأَ ْو َهـــــــــــــــــــــــــا
ُـــــــــغٌــــــــــــر ًة
م
َ
ــــــــحــــــــــائِـــــــــــبُ
َس
َ
الـــــحـــــــــدِ ٌــــــــدَ
ٌُــــــمْ ـــــــــطِ ــــــــــــــــرْ َن
َ
ـــم
َعـــــلَـــــــٌ ِ
ْـــــه ِ
ـــــــــــــساٌــــــــــــــــــرُ هــــــــــــــا
ُت
ِ
ال ّنــــــٌـــــــــــــــرانُ فِـــــــــــً ُكــــــــــــــ ِّل
َمـــسْ ــــلَــــكٍ
َ
ْـــــــــــــــهـــــــ ْم
ـــــــن َعــــــلـــــٌ
َطــــلَـــــــــــــعْ
َ
ِ
ً
ْ
ـــــــــرفُــــــــــــو َنــــــــ َها
ــــــــة ٌَــــــعْ
ــــــــل َع
َط
ِ
ان( َ )12ر ْز َحى(  )13مِ َن
ـن الرّ ِ
َو ِب ْت َن ِبحِصْ ِ
الو َجى()14
َ

ان() 4
ِب
ـــــــــحـــــــــــــــــرَّ َ
َ
ً
ْ
َ
لَـــــــــــبَّـــــــــــتـــها قــــــــــنـــا
َو ُنــــــــــــــصو ُل
ــــــــــــــــن(َ )5و ْط ُء
ِبـــــــــــؤَرْ َع
َ
المَــــــــــــــــــوتِ فِــــٌــــــ ِه َثــــقٌِ ُل
ْ
ـــــــــت(  )7فِــــــٌــــــ َها
ِإ َذا َعـــــــرَّ َس
ْس َتـــــقِــٌ ُل() 8
َفـــــــلَـــــــٌ َ
قِـــــــــــــــــــــ َبـــــــــــــــــاحً ــــــــــــــا
َوأَمَّــــــــــــــــا َخ ْ
ــــلـــــقُــــــ َها
ــــجــــمِ ٌـــ ُل
َف َ
ـــــكــــــان
َفـــــــــ ُكـــــــــــ ُّل َم
ٍ
ِبــــــــالسُّ ـــــــٌـــوفِ َغـــــــســـــٌـــ ُل()9
صــــــــرْ َعــــــى
ْ
ِبـــــــ ِه ال َق
ــــــــو ُم َ
ُ
ُ
َو ِّ
الدٌـــــــــــارُ طــــــلــــــو ُل...

ــــــررٌ ( َ )10مــــــا َتــ ْنـــ َقـــضِ ً
لَ َهـــــــا ُغ
َ
َوحُ جُ و ُل()11
َو ُكـــــــــــــــــــــــــ ُّل
ٌـــــــــــــــــــز
ـــــــــــــــــــــــــز
َع
ٍ
ِ
َ
َ
ــــــٌــــــــر ذلِـــــٌـــــــ ُل
ل ِْألمِ
ِ
ب حُ ُ
ــــزونُ (  )16ال َبٌْض(  )17فٌِ ِه
ضـــرْ ٍ
دَّع َقــــــــــ ْتـــــــــــــالَهُــــــــــــ ْم
َف
ِب َ
ــــــــــــــــــــو َ
َ
ُسهُــو ُل
َّـــــــــــــع َفـــــــــــلَّـــــهُـــــــــ ْم()15
َو َشـــــــــٌ
َ
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شرح المفردات )1( :الجُرد :جمع أجرد ،واألجرد من الخٌل السبّاق ،ا عٌب فٌه( / .
الجٌاد :ج جواد :سرٌع الجريٌ ،قال فرس جواد أي سرٌع )3( / .شوائل :من شال َّ
الذ َنب شوا:
رفعه ،وقد شبّه الخٌل الرّ اكضة ،والسّ ٌوف والرّ ماح مُشرعة فوقها بالعقارب المسرعة الرّ افعة
أذنابها )4 ( / .حرّ ان :مدٌنة قدٌمة فً تركٌا ما بٌن ال ّنهرٌْن )5 ( / .األرعن :الجٌش الكثٌر
المضطرب )6 ( / .براهاّ :
هزلها )7 ( / .عرّ ست :بالمكان ،أقامت به لٌال  )8 ( /تقٌل :تقٌم
بالمكان وقت الهاجرة )9 ( / .غسٌل :بمعنى مغسول )10 ( / .العُرر :ج غرّ ة :البٌاض فً وجه
الفرس )11 ( / .حُ جول :بٌاض فً قوائم الخٌل )12 ( / .الرّ ان :من حصون الرّ وم)13 ( / .
رزحى :ساقطة هزاا من اإلعٌاء )14 ( / .الوجى :الحفى ،حفٌت قوائمها ممّا كلّفها األمٌرُ / .
( )15ف ّل :جمعه فلول :المنهزمون )16 ( /.الحُزون :ما غلُظ من األرض ،ضدّ السّهل)17 ( / .
ال َبٌْض :ج بٌضة ،وهً الخوذة ،وٌقصد أنّ كثرة الخوذ المتساقطة تجعل الحزون مستوٌة بفعل
تراكم الخوذات والرّ إوس والجثث.
المطلوب:
حلّل ال ّنصّ تحلٌال مسترسال مستعٌنا بما ٌلً:
صور ال ّشاعر الخٌل فً ال ّنصّ ؟ وما صلة ذلك بصورة البطل؟
 -كٌف ّ

 فً ال ّنصّ مراوحة بٌن اإلعالء من صورة البطل وازدراء صورة أعدائه .تبٌّنها مبرزاأبعادها.
 ما أثر األدوات الفنٌّة الّتً ّوظفها ال ّشاعر فً إذكاء ال ّنفس الحماسًّ فً القصٌدة؟
 -إلى أيّ حدّ تبدو القصٌدة معبّرة عن خصائص شعر الحماسة عند المتنبًّ؟

ُينتظر من المتر ّ
للنص مِنْ مقدّ مة وجوهر وخاتمة ،يتض ّمن أبرز
شح أن يكتب تحليال
ّ
السن ُد.
األفكار الّتي يقتضيها هذا َّس
المقدّ مة( :مجال األعداد من  0إلى )3

المادي ومحاور االهتمام.
وتتكون من ثالثة أقسام هي :ال ّتمهيد وال ّتقديم
ّ
ّ
 .1ال ّتمهيدٌُ :نجز بفكرة تكون وثٌقة الصّ لة بالنصّ و ُت ّت َخذ مدخال عامّا إلٌه ،من قبٌل:
 أهمٌّة وصف المعارك الحربٌّة فً تشكٌل القصٌدة الحماسٌّة. ارتباط جانب ها ّم من شعر الحماسة فً قصائد المتنبًّ بمعارك سٌف الدّ ولة. ...ّ
َ
َ
الوظٌفًّ المُوجز
 .2ال ّتقديم
وضبط َمصدَ ره ،والتعرٌف َ
المادي :وٌكون بتحدٌد نوع النصّ َ ،
ّ
بالكاتب ،ووضعه فً سٌاقه من األثر ...من قبٌل:
 ٌصف ال ّشاعر معركة بطولٌّة ،انتصر فٌها سٌف الدّ ولة انتصارا ساحقا ،وبطش بؤعدائهبطشا ذرٌعا.
.3محاور االهتمام :نتدبّر من النصّ السّ ند إشكالٌّات ونعرضها فً شكل أسئلة أو فً شكل جُمل
مُثبتة كًْ تكون برنامج العمل ال ّتحلٌلًّ فً الجوهر ،من قبٌل:
أ  -صورة الخٌل وإسهامها فً إبراز صورة البطل.
وعدوه ،وأبعاد ذلك.
ب  -ال ّتقابل بٌن البطل
ّ
ت  -أثر األدوات الفنٌّة فً إذكاء ال ّنفس الحماسًّ .
الجوهر( :مجال األعداد من  0إلى )10
السند ،وال ّثاني
ص ّ
يتكون جوهر ال ّتحليل من أربعة أقسام :أحدهما لل ّتفكيك وتقسيم ال ّن ّ
ّ
ّ
والرابع لل ّتأليف وتجميع
الرأي في
النص وقضاياهّ ،
ّ
لل ّتحليل ،والثالث لل ّتقويم وإبداء ّ
االِستنتاجات الكبرى.
. 1ال ّتفكيكٌ :مكن تقسٌم القصٌدة تقسٌما ثالثٌّا استنادا إلى أطوار المعركة:
األول :من البٌت( )1إلى البٌت( :)5طور الهجوم.
 القسم ّ القسم ّالثانً :من البٌت( )6إلى البٌت( :)9طور المواجهة.
 القسم ّالثالث :من البٌت( )10إلى البٌت( :)11طور ال ّنصر.

 ارتبط الوصف ببنٌة سردٌّة حافظت على تواشج عناصر ال ّنصّ  ،إذ تنامى الحدث فً
ّ
الزمان( :ما قبل  /أثناء  /ما بعد) ،وفً المكان( :من حرّ ان إلى الرّ ان) ،وفً اإلنجاز( :من
الهجوم إلى المواجهة ،ث ّم اانتصار).
ٌ مكن للمتر ّشح اعتماد معٌار آخر فً ال ّتفكٌك شرط الوجاهة.
. 2ال ّتحليل :نتناول فٌه عناصر ال ّتفكٌك الواحد تلو اآلخر.
األول :طور الهجوم:
أ  -المقطع ّ
 قادح الهجوم :فعل "رمى" ،ومطٌّته الخٌل.ّ
 تركٌز ال ّشاعر فً هذا ّمتنوعة
الطور على المطٌّة :الخٌل ،وقد رسمها
موظفا أدوات ّ
(المعجم ،اإلٌقاع ،الصّ ورة):
 المعجم:
ّ
 تنوٌع المعجم الدّ ا ّل على الخٌل :استعمال صٌغ الجموع المحٌلة على التكثٌر (الجُرد،الجٌاد  /الخٌول ،خٌل).
ّ
 حضور الخٌل فً المكان والزمان :الرّ كض ،ااضطراب ،الصّهٌل ،مرح ،فً ك ّلبلدة ،عرّ ست ،تقٌل.
 اإليقاع :من قبٌل:
ُ
 المجانسة الصّ وتٌّة :جرد  /جٌاد ،شوائل  /تشوال ،ثقٌل  /تقٌل. تردٌد بعض األصوات. تواتر المدّ . ال ّتشقٌق اللّفظًّ . ال ّتركيب:
 ال ّتعدٌة :رمى ...بالجُرد الجٌاد / ...أمضى ...بخٌل براها الرّ كض (مفعول ٌفٌدالوسٌلة).
 الخٌل مفتاح الفعل الحربًّ لدى البطل.
 المراوحة بٌن ال ّتركٌب الفعلًّ (رمى ،ما علموا ،عرضت )...وال ّتركٌب ااسمًّ (لهامرح ،ما هً إاّ خطرة.)...
 التدرّ ج من نقل الفعل إلى تمحٌص الصّفة.
الصورة ال ّ
شعر ّية :من قبٌل:

ّ
 ال ّتشبٌه" :ما علموا أنّ السّهام خٌول" :تشبٌه مقلوب ٌجعل وجه ال ّشبه أرسخ فًالمشبّه.
 تؤكٌد السّ رعة وتمكٌن المعنى.
 ااستعارة :شوائل بالقنا :دالة الموت. القٌمة الرّ مزٌّة للخٌل :رافعة للضّ ٌم ،محرّ رة من القهر ،فاعلة فً قلب الموازٌن.
 تتماهى الخٌل مع البطل :شاهدة على فروسٌّته وبطواته وقدرته الحربٌّة .إ ّنها تجسّم إرادة
البطل فهً ٌده ّ
الطولى.
 أفعال البطل ذهنٌّة غالبا ،باستثناء "رمى" ،إذ تضطلع الخٌل بتجسٌدها.
 الخٌل امتداد للبطل وتجسٌد لفعله الحربًّ .
ب  -المقطع ال ّثاني :طور المواجهة:
مقومات البنٌة السّ ردٌّة فً القصٌدة:
 اقتران الوصف ببنٌة سردٌّة واضحة (تو ّفر أه ّم ّاألمكنة (ك ّل مسلك – الدّ ٌار)  /ال ّشخصٌّات :البطل  +لواحقه (الجٌش ،الخٌل،)...

لواحقهم (القوم الصّ رعى)  /أسالٌب القصّ  :كالسّ رد (ٌمطرن ،تساٌرها ،طلعن)...
والوصف.
 نماء الصّ ورة بفعل حركٌّة الموصوف.
تنوع أسالٌب الوصف (المقابلة أو المقارنة بٌن الجٌشٌْن ،الجملة الفعلٌّة والجملة
 ّّ
ااسمٌّة ،الصّ ورة الشعرٌّة ،الصّ ٌغة الصّ رفٌّة :الصّفة المشبّهة ،اسم الفاعل.)...
 ال ّتقابل بٌن صورة البطل الفاعل من خالل لوازمه (الخٌل والجٌش والسّالح) (فًّ
المتؤثرٌن بفعله (صرعى ،طلول ،احتراق
صدور األبٌات) وصورة خصومه
المسالك)( ،فً األعجاز) من خالل ثنائٌّات (قباحا ≠ جمٌل  /ماء ≠ نار  /سحائب
مطرها حدٌد  /غسٌل بالسّ ٌوف).
 تحوٌل فعل القتل على بشاعته إلى فعل تطهٌر (ردّ الغزو). ف ّنٌا :تحوٌل الواقع المرعب البشع إلى مشهد جمٌل.
 مضمونٌّا :تحوٌل فعل البطش (القتل واإلحراق وال ّتدمٌر) إلى فعل مشروع درءا
لضٌم ونصرا لإلٌمان على الكفر وردّ ا لغزو.
ت  -المقطع ال ّثالث :طور ال ّنصر:
 المراوحة بٌن األفعال واألحوال لبٌان مآل المعركة. التوجّ ه بالمعركة إلى الحسم.العدو (ذلٌل)  /ال ّتؤثٌر فً المكان
 لفعل البطل آثار :إعٌاء الخٌل (رزحى)  /إذالّ
(تغٌٌر شكله "الحزون سهول" وإخضاع الحصن).
العدو وإخضاع الحصن)،
 للمعركة مآان :مآل ظرفًّ مباشر (إعٌاء الخٌل وإذالّ
علو الهمّة وحسن القٌادة
ومآل مطلق ( تؤسٌس صورة البطل الخارق (إعٌاء الخٌل = ّ
ّ
والعزة والعظمة  /إخضاع الحصن = المجد والسّ إدد).
العدو = البطش
 /إذال
ّ
ٌحول الوقائعًّ المحدود إلى الكونًّ المطلق.
 ال ّتعمٌم ّ

. 3ال ّتقويم :من قبٌل:
 تعبٌر هذه القصٌدة عن أه ّم خصائص شعر الحماسة عند المتنبًّ (تضافر المعجموال ّتركٌب والصّ ورة والقصّ فً رسم المعركة وإذكاء الحماسة ،تحوٌل بشاعة الحرب
إلى مشهد فنًّ جمٌل).
ّ
ّ
 التدرّ ج فً فعل البطل من الظرفًّ الخاصّ إلى المطلق اإلنسانًّ (قٌم البطولة ،الذود عنالحمى ،المنعة.)...
قسمي ال ّتحليل وال ّتقويم :من قبٌل:
ال ّتأليف بين
ْ
 تعدّد أبعاد القصّ  :الفنًّ (التغ ّنً) ،ال ّتارٌخًّ (تسجٌل المعركة) ،القٌمًّ (إعالء قٌمالبطولة وعطف القلوب علٌها).
الخاتمة( :مجال األعداد من  0إلى )2
تتكونُ مِ نْ ثالثة أقسام:
ّ
. 1اإلجمال :من قبٌل:
متنوعة (معجم حربًّ  ،صورة شعرٌّة ،سرد وقائع) فً إبراز
ث -تضافر أسالٌب فنٌّة ّ
مالمح البطل من خالل لوازمه (الخٌل أساسا).

. 2الموقف :من قبٌل:
 ّتلطف المتنبًّ فً اشتقاق الحٌاة والجمال من بشاعة الموت.
 تجسٌم ال ّنصّ لبعض خصائص شعر الحماسة فً دٌوان المتنبًّ.. 3األفق :من قبٌل:
 أثر المعانً الحماسٌّة فً بناء غرض المدح وتلوٌنه.اللّغة( :مجال األعداد من  0إلى )5
لغة سلٌمة مإدّ ٌة للغرض بد ّقة.
ّ
متعثرة أحٌانا ولكن مإدّ ٌة للغرض.
لغة
ّ
لغة متعثرة أحٌانا ومإدّ ٌة للغرض بعسر.
ّ
متعثرة كثٌرا وغٌر مإدّ ٌة للغرض.
لغة
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الجمهورٌة التونسٌة
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االختبار :الفلسفة
الشعبة :اآلداب
الضارب4 :

صة 4 :س
الح ّ
دورة المراقبة

ٌختار المتر ّشح أحد المواضٌع التالٌة
األول:
الموضـوع ّ
ّ
قٌل "إنّ واقع العولمة الٌوم إٌذان بنهاٌة الغٌرٌة" .حلل هذا اإلقرار مبٌّنا مدى وجاهته.
الموضوع الثاني:
ّ
هل فً تحقٌق أوفر قدر من الرّ فاه ما ٌضمن أوفر حظ من السعادة؟
الموضوع الثالث :تحلٌل نصّ
ُ
ُ
خول ألغلبٌة شعب ما أن تقرّ ر ما ترٌد فً
"إ ّنً أجدها قاعدة آثمة وجائرة تلك التً ت ّ
شإون الحكم ،مع أ ّننً ممّن ٌعتقدون أنّ جمٌع السّ لطات تنبع من إرادة األغلبٌة .فهل أكون بذلك
متناقضا؟ ٌوجد قانون عا ّم لم تنفرد بتشرٌعه أغلبٌّة هذا ال ّشعب أو ذاك وال ح ّتى بتب ّنٌه ،وإ ّنما
ّ
الحق بالنسبة إلى ك ّل
شرّ عته أغلبٌة البشر .وأقصد بذلك قانون العدالة .فالعدالة ترسم حدود
شعب ،بحٌث ٌصٌر مث ُل ك ّل أمّة ك َم َثل هٌئة تنوب عن المجتمع الكونًّ وتسهر على تطبٌق
ّ
الممثلة للمجتمع ّقوة المجتمع نفسه الذي
العدالة بما هً قانونها .فهل ٌنبغً أن تفوق ّقوة الهٌئة
ّ
ُ
فضت الخضوع لقانون جائر أنً ما أنكرت مطلقا ّ
حق
تطبّق علٌه القوانٌن؟ حسبً إذا ما َر
ّ
ّ
األغلبٌة فً القٌادة؛ بل ك ّل ما فعلته أننً جعلت سٌادة الشعب تحتكم إلى سٌادة الجنس البشري
( )...وهل تزٌد األغلبٌة فً مجموعها عن كونها فردا له آراء وله على األكثر مصالح
متعارضة مع فرد آخر ندعوه األقلٌّة؟ لكن إذا قبلتم القول إ ّنه ٌمكن لرجل واحد أن ٌُسرف فً
استعمال ّقوته المطلقة ضدّ خصومه؛ ،فلم ال تقبلون بهذا الحُكم فٌما ٌتعلّق باألغلبٌة؟ وهل ٌُغٌّر
تك ّتل الرجال من حقٌقة سجٌّتهم؟ أتراهم ٌكونون أكثر تحمّال للصّعاب بزٌادة ّقوتهم؟ هذا أمر ال
ٌمكننً تصدٌقه؛ فإذا كنت ال أرضى أن تكون ألحد مثلً الٌد الطولى على ك ّل شًء ،فلن أقبل
أبدا أن تكون ٌد األغلبٌة على ك ّل شًء أطول".
دي توكفٌل – فً الدٌمقراطٌة فً أمرٌكا.

حلّل النصّ فً صٌغة مقال فلسفًّ مستعٌنا باألسئلة ال ّتالٌة:
 كٌف تفهم شبهة التناقض التً أشار إلٌها الكاتب فً مطلع النصّ ؟ أٌّة عالقة ٌُقٌمها الكاتب بٌن العدالة والسٌادة؟؟ هل فً نقد حكم األغلبٌة إنكار للدٌمقراطٌة؟ -أال ٌُعدّ خضوع المجتمع لقانون كونًّ خرقا لسٌادته؟

األول:
الموضوع ّ
ّ
قٌل "إنّ واقع العولمة الٌوم إٌذان بنهاٌة الغٌرٌة" .حلل هذا اإلقرار مبٌّنا مدى وجاهته.
التم ّشٌات المنهجٌة
االنطالق من النظر فً دواعً طرح
المشكل التً ٌمكن التمٌٌز فً
إطارها بٌن ما ٌ ّتصل منها بالجانب
النظري وما ٌ ّتصل منها بالجانب
العملً (واقع العولمة وأثره فً
تصورنا للذات وللغٌر).
ّ
صٌاغة اإلشكالٌة بالكشف عن
المفارقات واالحراجات النظرٌة
والعملٌة المرتبطة بالموقف الوارد فً
نصّ القول وتنزٌلها فً اإلطار
اإلشكالً المناسب ،انطالقا من
مساءلة أه ّم المفاهٌم والعالقات القائمة
بٌنها.

االهتمام بالمفاهٌم األساسٌة وتحدٌدها
سٌاقٌا فً تالإم مع اإلطار اإلشكالً
للموضوع (مفهوم العولمة ومفهوم
الغٌرٌة).

كٌفٌة تناول المفاهٌم ٌعكس وضوح
المقاربة التً تقود وجهة التحلٌل ،من
خالل اختٌار الدالالت المناسبة فً
إطار رإٌة منسجمة (الحرص على
حضور فكرة ناظمة تربط بٌن
مستوٌات التحلٌل).

اإلنجاز
المقدّمة
التمهٌد :اإلشارة إلى التعارض بٌن اعتبار العولمة
أمال لإلنسان وبٌن اعتبارها محنة جدٌدة ،أو
االنطالق من التو ّتر بٌن ما انتظره اإلنسان من
العولمة فً عالقتها بالغٌرٌة وبٌن ما ٌهدّد الغٌرٌة فً
ظ ّل هٌمنة العولمة.
طرح اإلشكالٌة :على أيّ نحو ٌمكن اإلقرار بؤنّ
العولمة الٌوم ُتإ ّشر على أفول الغٌرٌة؟ وهل
ٌستوجب إنقاذ الغٌرٌة إلغاء العولمة أم أنسنتها فً
إطار مشروع كونً بدٌل؟
أو
ماذا ّ
ٌمثل واقع العولمة الٌوم بالنسبة للغٌرٌة؟ هل ٌعدّ
فضاء تح ّققها أم مجال إعالن انتفائها؟ وإذا سلّمنا
بانتفائها فهل ٌعنً ذلك أنّ الغٌرٌة محكومة ضرورة
بهذا المآل ،أم علٌنا أن نبحث عن أفق جدٌد للتفكٌر
فً اإلنسانً بعٌدا عن الكلٌّات المزعومة؟
الجوهر
 .1التحلٌل
لحظة أولى :مبرّ رات اإلقرار بؤنّ واقع
العولمة إٌذان بنهاٌة الغٌرٌة.
أ .تحدٌد داللة العولمة:
 تحدٌد العولمة عبر التمٌٌز بٌن
ما تدّ عٌه من تطلّع إللغاء
المسافات والحواجز بٌن
الشعوب فً ا ّتجاه تحوٌل العالم
إلى فضاء حرّ لتبادل المنتجات
المادّ ٌة والرمزٌة وما ٌكشفه
راهن العولمة من نزعة سلطوٌّة
تجسّد سعً األقوى إلى تحوٌل
خصوصٌته إلى نموذج ٌجسّد
كونٌّة مزعومة باعتبارها مثال
أعلى.
 تحدٌد داللة العولمة عبر التمٌٌز
بٌن السج ّل االقتصادي السٌاسً
الذي ّ
تتنزل ضمنه ظاهرة
العولمة والسج ّل الفلسفً
االٌتٌقً الذي ّ
ٌتنزل ضمنه
الكونًّ .

ب .واقع العولمة الٌوم:
 فً المجال االقتصادي :تكرٌس
منطق اقتصاد السوق وهٌمنة
الشركات العابرة للقارّ ات
ونهب ثروات الشعوب وإثقال
كاهلها بالدٌون.
 فً المجال السٌاسً :التح ّكم فً
مصٌر العالم وخرق سٌادة
الحرص على تناول المفاهٌم بالنظر
الدول وتغذٌة الحروب.
فً مجاالت استخدامها لتج ّنب
 فً المجال الثقافً :نمذجة
التصورات االختزالٌة وااللمام
ّ
الثقافات المحلٌّة وإلغاء
بالمشكل فً كا ّفة أبعاده بهدف التعمّق
الخصوصٌات وإخضاعها
فً التحلٌل.
للنمط الثقافً المعولم.
 فً المجال اال ّتصالً :ا ّتساع
الفجوة الرقمٌّة وهٌمنة
ّ
وتؤزم التواصل
االفتراضً
رغم الثورة اال ّتصالٌة
والمعلوماتٌة.
استنتاج أنّ تحوٌل العالم إلى قرٌة كونٌة لٌس سوى
مظهر من مظاهر استعادة التح ّكم فً المصٌر
الفكري والعلمً والثقافً لإلنسانٌة فً زمن القبضة
التنوع
الواحدة ،بما ٌلغً ك ّل عالمة من عالمات ّ
والتعدّد واالختالف.
النظر فً أثر واقع العولمة على مآل لحظة ثانٌة:
ّ
المفهوم الرئٌسً المتمثل فً الغٌرٌة .مظاهر نهاٌة الغٌرٌة فً ظ ّل العولمة.
 تحدٌد داللة الغٌرٌة باعتبارها تفٌد المغاٌر
والمختلف إثباتا له واحتفاء به بما ٌإ ّكد
بالحق فً االختالف بما هو ّ
ّ
حق
االعتراف
كونًّ وضرورة تحمّل مسإولٌة الدفاع عنه.
 بٌان تمظهرات نهاٌة الغٌرٌة:
تحلٌل وجهة النظر الواردة فً نصّ
 على مستوى أنطولوجً :تنمٌط الوجود عبرالموضوع.
تسطٌح الوعً وتبضٌع الجسد واقصاء
الفرادة.
 على مستوى انتربولوجً :سٌادة المركزٌةالثقافٌة واالثنٌة وما تفضً إلٌه من إلغاء
للتنوع واالختالف ونفً
للتعدّد ومن إدانة ّ
للخصوصٌات وطمس للهوٌّات.
 على مستوى إٌتٌقً :تغذٌة النزعة الفردانٌةوتحوٌل اللّقاء باآلخر إلى مناسبة لممارسة
الهٌمنة وافتعال الصراعات العرقٌة والطائفٌة
والمذهبٌة.
استنتاج أنّ العولمة لحظة ُتنهً الغٌرٌة ،تنتهً إلى

تهدٌد اإلنسانً فً مختلف أبعاده.
النقاش:
المكاسب
التؤكٌد على دور الفلسفة فً تشخٌص أمراض الواقعوضرورة كشف األقنعة عن السلطوي بما هو مصدر
وتنوعه.
اغتراب اإلنسانً فً تفرّ ده ّ
تقٌٌم الموقف الوارد فً نصّ
الموضوع ،والنظر فً مدى وجاهته -فضح األوهام والمغالطات التً رافقت نشؤة العولمة.
استنادا إلى التعلٌمة المصاحبة للقول - :تؤصٌل فكرة مقاومة العولمة إنقاذا لإلنسانً
وانتصارا للكونًّ وإعالء لشؤن الغٌرٌة.
ما ٌمكن تقدٌمه من حجج تدعمّ
اإلقرار بؤنّ مصٌر الغٌرٌة رهٌن التثاقف واللقاءالموقف على المستوٌٌن النظري
الندّ ي والمثمر.
والعملً:
الحدود:
ما ٌمكن تقدٌمه من حجج تبٌّن العولمة لٌست إٌذانا بنهاٌة الغٌرٌة فحسب بل هًمحدودٌة الموقف أو تهافته.
إعالن موتها أو هً إعالن عن والدة غٌرٌات قاتلة.
مكون بنٌوي للعولمة
تهدٌد الغٌرٌة هو باألساس ّولٌس أمرا طارئا فٌها.
 تنامً ظاهرة مقاومة العولمة ٌكشف عن حدودقدرتها على إنهاء الغٌرٌة.
مواجهة العولمة تقتضً التفكٌر فً شروط أنسنةالعولمة بدل عولمة اإلنسان أو التشرٌع لعولمة
مضادّ ة قادرة على مواجهة العولمة السائدة.
الموضوع الثاني:
هل فً تحقٌق أوفر قدر من الرّ فاه ما ٌضمن أوفر ّ
حظ من السعادة؟
التم ّشٌات المنهجٌة

اإلنجاز

المقدّمة
التمهٌد :اإلشارة إلى ما انتهت إلٌه الحضارة الراهنة
تحدٌد المجال الذي ّ
من تو ّتر بٌن واقع ٌغلب علٌه توجّ ه براغماتً مادّ ي
ٌتنزل فٌه
الموضوعٌ :تعلّق األمر بالتساإل عن ورهان إنسانً ٌسعى إلى مقاربة إٌتٌقٌة لمطلب
السعادة.
عالقة الرّ فاه بالسعادة.
طبٌعة السإال :النظر فً عالقة بٌن صٌاغة اإلشكالٌة :ما طبٌعة العالقة بٌن تحقٌق أوفر
قدر من الرّ فاه وتحقٌق أقصى قدر من السعادة؟ هل
حدّ ٌن أو مفهومٌن.
هً عالقة تناسب ضرورٌة أم عالقة عرضٌة ،ال
ٌكون فً إطارها تو ّفر الرّ فاه شرطا كافٌا لتحقٌق
طرح المشكل بالتساإل عن طبٌعة
السعادة؟
العالقة بٌن الحدّ ٌن :تو ّفر الرفاه
الجوهر
وتح ّقق السعادة.
لحظة أولى :بٌان مبرّ رات القول بالتناسب بٌن الرّ فاه
والسعادة:
أ .تحدٌد داللة السعادة بما هً متعة حسّ ٌة تكمن
ّ
الملذات وتج ّنب اآلالم
فً جلب قدر أكبر من
االهتمام بتحدٌد داللة المفاهٌم
األساسٌة سٌاقٌا فً تالإم مع اإلطار
والعناء.
اإلشكالً للسإال (السعادة والرفاه).
 تحدٌد داللة الرّ فاه بما هو وفرة اإلمكانٌاتالمادّ ٌة والوسائل التكنولوجٌة الكفٌلة بضمان

الراحة ورغد العٌش.
تصور
 بٌان أنّ إقرار هذا التناسب ٌقوم علىالكشف عن داللة السعادة التً تستقٌم
ّ
كمًّ للسعادة.
فً إطار الموقف ،موضوع السإال.
ّ
ب .بٌان تجلٌات التناسب بٌن الرفاه والسعادة:
 القدر الها ّم من الرفاه المادّ ي الذي تح ّقق فًالمجتمعات المعاصرة قلّص بإس اإلنسانٌة
وو ّفر لها ظروف حٌاة أفضل وشروط إشباع
قدر أكبر من الحاجات والرغبات وضاعف
حظوظ تحقٌق البشر لمطلب السعادة.
تطور منظومة الرخاء وا ّتساع مجالها بما
بٌان مبرّ رات اإلقرار بهذا التناسب
ّ
جعل اإلنسان ٌتجاوز الضرورٌات نحو قدر
بٌن تو ّفر الرفاه وتح ّقق السعادة.
أكبر من الكمالٌات والرّ فاه.
 سٌادة نمط وجود ٌثمّن ك ّل القٌم المادّ ٌةوٌجعلها شرطا ضرورٌا لتحصٌل السعادة،
على المستوى السٌاسً واالقتصادي...
ج .استتباعات القول بالتناسب بٌن الرفاه
والسعادة.
 تب ّنً الذوات المعاصرة لنمط عٌش ومنظومةالنظر فً استتباعات هذا الموقف
نظرٌا وعملٌا ،تمهٌدا لتجاوزه.
قٌم تربط تح ّقق السعادة بتو ّفر الرفاه.
 تكرٌس منطق التملّك عل حساب منطقالكٌنونة.
 تجاوز صورة السعادة كمثل أعلى أخالقًواعتبارها واقعة قابلة للقٌس وفق عناصر مادّ ٌة.
لحظة ثانٌة:
أوجه االعتراض على الموقف الذي االعتراض على اعتبار الرّ فاه المادّ ي شرطا كافٌا
ٌتساءل عنه الموضوع.
لتحقٌق سعادة البشر:
التصور البدٌل :انطالقا من
تقدٌم
 تجاوز اختزال داللة السعادة فً المتعةّ
الحسّ ٌة والنظر إلٌها بما هً مثل أعلى إٌتٌقً
إعادة النظر فً مفهوم السعادة.
ّ
قوامه التوازن النفسً واالنسجام الوجودي
وقٌمة معنوٌّة ال تقبل التكمٌم.
 اقتصار الرفاه على بعد واحد من أبعادالتجربة اإلنسانٌة فً حٌن تتعلّق السعادة
باإلنسان فً كلٌّته.
 ما تح ّقق من رفاه ومتع مادّ ٌة ال ٌخفً ماٌعٌشه اإلنسان من خٌبة وكدر وشقاء
ضاعف اغترابه وزاد أزمة الحضارة والقٌم
الراهنة حدّ ة وتو ّترا.
 نسبٌة القول بؤنّ الرفاه ٌضمن السعادة ،إذ قدٌُفضً أوفر قدر من الرفاه إلى أدنى ّ
حظ من
السعادة.
 ترتبط السعادة بالفضٌلة فً حٌن ٌقوم الرفاهفً استقالل عن األخالق.
 -الرّ فاه المادّ ي حكر على المجتمعات

الصناعٌة والرأسمالٌة المعاصرة والتً من
الوهم أن نعدّ ها مجتمعات سعٌدة ح ّقا ،فحٌثما
تتراكم أسباب الرفاه والوفرة والثراء فً
قطب ،تتعاظم أسباب الٌؤس واأللم والفقر فً
غٌره.
لحظة ثالثة:
 تعدّد سبل تحقٌق السعادة بحسب تعدّدالمقاربات الفلسفٌة والسوسٌولوجٌة
والبسٌكولوجٌة واإلٌتٌقٌة.
 الرّ فاه المزعوم وما ٌرافقه من زخم متعّ
ولذات لٌس إالّ قناعا ٌحجب سلطة رأس
المال وما تضمره العولمة من نزوع إلى
الهٌمنة والتح ّكم واالستغالل.
 ال تكتمل سعادة اإلنسان إالّ بتجذٌره فًكٌنونته ال فً ملكٌته.
الموضوع الثالث :تحلٌل نصّ (دي توكفٌل)
اإلنجاز
التم ّشٌات المنهجٌة
المقدّمة
التمهٌد :االنطالق من ربط مسؤلة الدٌمقراطٌة بحكم
التمهٌد :الكشف عن دواعً طرح
األغلبٌة وما ٌمكن أن ٌُثٌره من جدال حول مسؤلة
المشكل وبٌان قٌمته الفلسفٌة.
ّ
حقوق األفراد وحرّ ٌاتهم أو حقوق األقلٌات داخل
المجتمع.
طرح اإلشكالٌة :الكشف عن مواطن طرح اإلشكالٌة :على أيّ معنى ٌحمل حكم األغلبٌة
ح ّتى ٌكون مح ّل اعتراض؟ وما مدى وجاهة هذا
اإلشكال واإلحراجات العملٌة
ّ
االعتراض؟ وهل ٌمكن أن ٌفضً ذلك إلى التخلً
والنظرٌة التً ٌثٌرها الكاتب ،فً
عن الدٌمقراطٌة باعتبارها نظام حكم؟
صٌغة تساإلٌة انطالقا من تحدٌد
أو
السإال المركزي الذي ٌجٌب عنه
كٌف ٌمكن أن تكون قاعدة األغلبٌة قانونا جائرا؟
النصّ .
وهل من سبٌل إلى التوفٌق بٌن قاعدة األغلبٌة وقانون
العدالة؟ وهل ٌفضً بنا نقد هذه القاعدة إلى الٌؤس من
تحقٌق التوازن بٌن السٌادة والمواطنة؟
الجوهر
التحلٌل
ّ
الخطة المعتمدة فً التحلٌل تؤخذ بعٌن لحظة أولى :تحلٌل األطروحة المستبعدة التً تقرّ أنّ
ّ
الحق فً أن
االحتكام إلى قرار األغلبٌة ٌهبها مطلق
االعتبار منطق التفكٌر فً النصّ
تفعل ما تشاء.
والمسار الم ّتبع فً تناول المشكل
االشتغال على داللة الدٌمقراطٌة:
الذي ٌثٌره:
 بما هً حكم األغلبٌة الذي ٌضمن التعاٌشاالنطالق من الموقف الذي ٌتناولهمكونات المجتمع وٌضمن وحدة الدولة
الكاتب بالنقد :األطروحة المستبعدة.
بٌن ّ
ومناعتها.
 بما هً قبول ال مشروط بإرادة األغلبٌةالمقومات التً ٌتؤسّ س
الكشف عن
ّ

علٌها الموقف المستبعد بهدف بٌان
كٌفٌة تجاوزه.
توظٌف شبكة المفاهٌم الواردة فً
نصّ الموضوع واستدعاء المفاهٌم
المجاورة.

تحلٌل األطروحة :تتبّع مسار التفكٌر
الذي اعتمده الكاتب (إعادة بناء نظام
الحجاج).

ربط سٌادة األغلبٌة بمبدأ العدالة.

وبك ّل ما ٌتر ّتب علٌها من سلط.
 ادّ عاء أنّ قاعدة األغلبٌة تضمن لوحدها ك ّلمقاصد الدٌمقراطٌة السلٌمة.
 قاعدة األغلبٌة ٌُفضً إلى استبعاد العدالةواستبداد األغلبٌة.
لحظة ثانٌة:
تحلٌل أطروحة الكاتب القائلة بؤنّ بناء نظام سٌاسً
دٌمقراطً حقٌقً ٌجب أن تحتكم فٌه سٌادة الشعب
لقانون العدالة ال لقاعدة األغلبٌة فقط:
أ .وجاهة االعتراض على إضفاء اإلطالقٌة
على حكم األغلبٌة من خالل التؤكٌد على أنّ :
 حكم األغلبٌة ٌمكن اعتباره قاعدةجائرة أل ّنه ٌسمح لألغلبٌة أن تقرّ ر
ما ترٌد فً شإون الحكم ،دون
إنصاف أو عدل.
 القول بؤنّ جمٌع السلطات تنبع منإرادة الشعب ٌجب أن ال ٌكون
مبرّ را ٌشرّ ع تسلّط األغلبٌة على
األقلٌّة ،إذ أنّ السلطات هاهنا لن
تنبع من الشعب بل من جزء منه.
 حكم األغلبٌة حٌن ٌتن ّكر لحقوقٌتحول إلى هٌمنة
األفراد وحرّ ٌاتهم
ّ
وٌُفرغ الدٌمقراطٌة من مضمونها
السٌاسً واألخالقً.
 حكم األغلبٌة ٌكفل لها ّحق القٌادة
وال ٌكفل لها ّ
حق االنفراد بالقرار فً
جمٌع شإون الحكم.
 انقالب األغلبٌة على إرادة عمومالشعب بخدمة مصالح فئوٌة ضٌّقة.
ب .الدٌمقراطٌة الحقٌقٌة فً تقدٌر الكاتب أن
تخضع سٌادة األغلبٌة لسٌادة النوع البشري
(مبدأ العدالة).
 تحلٌل المقصود من سٌادة قانونالنوع البشري:
 سٌادة القانون العام الذي ال تضعهاألغلبٌة االنتخابٌة وإ ّنما أغلبٌة
البشر ،وهو العدالة ومرجعها
التشرٌعات الكونٌّة للحقوق
والحرّ ٌات.
 وظٌفة هذه العدالة هً إرساء مبدأالمساواة فً الحقوق بٌن ك ّل األفراد
دون تمٌٌز بٌن أغلبٌة أو أقلٌّة عرقٌة
كانت أو سٌاسٌة أو أٌدٌولوجٌة...

 العدالة هً أداة مراقبة حكم األغلبٌةمن أجل حماٌة الحرّ ٌات الفردٌّة
المهدّدة بدكتاتورٌّة األغلبٌة.
مرحلة التقٌٌم:
رصد أه ّم المكاسب التً ٌمكن أننغنمها من طرح المشكل.
ما ٌتر ّتب عن تب ّنً وجهة نظرالكاتب من نتائج موجبة على
المستوٌٌن النظري والعملً.

 -تنسٌب الموقف وبٌان محدودٌته.

التقٌٌم
المكاسب
لٌست الدٌمقراطٌة ذلك المقدّ س الذي ٌعلو على ك ّلنقدّ
 حاجة السٌاسً إلى أساس إٌتٌقً (إقرار التالزم بٌنالدٌمقراطٌة والعدالة).
 جعل المعقولٌة السٌاسٌة تنفتح على أشكال جدٌدةللحكم لمزٌد خلق التوازن بٌن السٌادة والمواطنة
وجعل الدٌمقراطٌة أكثر دٌنامٌكٌة.
الحدود
إبراز حدود هذه األطروحة من خالل تنزٌلها ضمن
التصور اللٌبرالً للدٌمقراطٌة:
ّ
التظ ّنن على مفهوم العدالة الذي تشرّ عه أغلبٌة النوعاإلنسانً باعتباره مبدأ التارٌخٌا.
 إمكانٌة أن ٌإول خضوع المجتمع إلى قانون كونً،إلى فقدان سٌادته.
 اعتبار العدالة مبدأ تعدٌلٌا للصراع بٌن األغلبٌةواألقلٌّة.
ٌكمن الح ّل فً اختٌار الدٌمقراطٌة المر ّكبة ،حٌث العدوا وإ ّنما منافسا سٌاسٌا ٌكون
ٌكون المعارض ّ
وجوده مشروعا واحترام اختالفه واجبا.
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IETUDE DE TEXTE
A- Compréhension :
Questions et commentaires

Exemples de réponses

1- L’auteur remarque une 1a- L’évolution que l’auteur
évolution
dans
le
monde constate dans le monde moderne se
moderne.
rapporte à :
a-En
quoi
consiste
cette
 l’importance de plus en plus
évolution ?
marquée de la science qui tend
b-Relevez dans le texte, des
à toucher tous les domaines.
indices montrant que l’auteur
 la
place
prépondérante
accorde une grande importance à
qu’occupe la science dans notre
la science.
vie.
 La culture littéraire est en recul
Commentaire :
(« est à bout de souffle ») alors
que la culture scientifique
L’énoncé de la question ne
connaît un développement
précise pas la séquence du texte
considérable et continu.
sur laquelle porte la question.
L’élève est appelé à balayer b- les indices qui montrent que
l’ensemble
du
texte
pour l’auteur
accorde
une
grande
synthétiser les informations qui se importance à la science (ou la
rapportent aux différents aspects valorise) sont :
de l’évolution du monde moderne
 « La science rendait
Et à appuyer sa réponse par un
compte
mieux
que
relevé d’indices textuels.
personne du monde où
nous vivons »
 « la
science…était
belle. »
 « Ce Saint-Graal », « ce
rêve éveillé »
 « Une phrase
d’Einstein…m’avait
longtemps fait rêver »
 « La vérité…c’était la
science, et la science
seule, qui nous en

2-Quelles
missions
l’auteur
attribue-t-il à la science ?
Relevez et expliquez dans le
troisième paragraphe un procédé
qui traduit ce rôle de la science.
Commentaire :
La séquence à étudier n’est pas
précisée
par
la
question.
Cependant si on tient compte de
la progression de l’information
dans le texte, l’élève doit puiser
les éléments de réponse dans les
deux derniers paragraphes.
La deuxième partie de la question
renvoie l’élève au 3ème paragraphe
où il doit :
- repérer
- identifier
- expliquer
un
procédé
d’écriture qui rend compte
du rôle de la science
explicité dans la première
partie de la réponse (la
science étroitement liée à la
vérité).

3-Qu’est-ce qui, d’après le texte,
oppose les hommes et alimente
leurs divisions ?
Commentaire :
On apprend dans l’énoncé que les
hommes sont divisés. La question
porte donc sur l’identification des
responsables de cette division.

donnait une idée »
 « La vérité nous venait
de la science qui
s’imposait à nous ».

2- L’auteur attribue à la science plus
d’une mission :
- elle rend compte du monde où
nous vivons et l’explique
- elle le transforme
- elle rapproche et unit les
hommes
- elle permet d’accéder à la
vérité.
Pour traduire ce rôle de la science,
l’auteur recourt dans le troisième
paragraphe à certains procédés
comme :
- la métaphore : La quête du « saintGraal »,
« le rêve éveillé », « un coin du grand
voile ».
La dernière métaphore traduit
l’ambition et les limites de la science
soucieuse d’élucider les mystères de
l’univers mais qui en est encore à ses
balbutiements.
- l’oxymore » un rêve éveillé » qui
traduit l’émerveillement face au
progrès réalisés par la science sur la
voie de la conquête de la vérité.
- l’opposition ou l’antithèse : « la
science…était rude aussi. Et elle était
belle. »
- Le vocabulaire mélioratif : « belle »,
« m’avait fait longtemps rêver »

3-Ce qui oppose les hommes d’après
le texte c’est :
- Les
doctrines
politiques,
économiques et sociales,
- Les moralistes, intellectuels,
poètes et philosophes,
- Les religions.
Tous ces éléments, loin de permettre
d’accéder à la vérité, ne font
qu’approfondir les divisions entre les
hommes
(« au
lieu
de
les
rassembler »).
B- Langue :
Vocabulaire :
« Les romans de science-fiction
étaient
des
rêves
ou
des
cauchemars, démentis et dépassés
assez vite par la réalité. »
Construisez une phrase dans
laquelle le terme « rêve » a un autre
sens que celui qu’il a dans cet
énoncé.

Vocabulaire :
Exemples de phrases à produire :
-L’art est le rêve de l’humanité.
(chimère, utopie)
-Il ne s’est pas marié car il attend
de rencontrer la femme de ses
rêves. (Femme idéale)
-Une Ferrari est la voiture de ses
rêves. (qu’il souhaite avoir)

Commentaire :
La question porte sur la polysémie
du mot « rêve », mot qui dans un
contexte différent, revêt un autre
sens.
Grammaire :
1-S’il y avait quelque chose de
nouveau à introduire dans le roman,
… : c’était la science.
a- A quelle forme de phrase
l’auteur recourt-il dans cet
énoncé ?pourquoi l’a-t- il
fait ?
b- Réécrivez cet énoncé en le
mettant à la forme neutre.

Grammaire :
1a- La forme emphatique.
bla phrase neutre :
il y avait quelque chose de nouveau
à introduire dans le roman : la
science.

Commentaire :
La question b- guide l’élève et lui
permet de trouver la réponse aIl doit trouver la forme de la phrase
qui s’oppose à la forme neutre : la
forme emphatique. Elle consiste à
mettre en relief un élément
particulier de la phrase sur lequel
l’auteur veut insister, ici c’est la
science.
2-Einstein a écrit à Louis de
Broglie : « Vous avez soulevé un
coin du grand voile. »
Mettez cet énoncé au discours
indirect.
Commentaire :
La transposition de la phrase du
style direct au style indirect doit
respecter certaines règles :
- la disparition des guillemets,
- la transformation de l’énoncé en
une phrase complexe où la
subordonnée
conjonctive
est
introduite par un verbe introducteur
- la concordance des temps (le passé
composé devient plus- que parfait)
- le changement du pronom (vous/
ce dernier ou celui-ci).

II-

2- Einstein a écrit à Louis de
Broglie que ce dernier avait soulevé
un coin du grand voile.
Ou bien :
Einstein a écrit à Louis de Broglie
que celui-ci avait soulevé un coin
du grand voile.

ESSAI : (10 points)

« La science expliquait le monde et
elle nous expliquait nous-mêmes. »,
affirme Jean d’Ormesson, confirmant
ainsi le triomphe de la science.
Pensez-vous, comme lui, que la

Le
sujet
se
rattache
au
thème : « L’appel à la modernité »
La problématique est la suivante : La
science a-t-elle des réponses à toutes
nos questions ?

recherche scientifique soit capable
d’apporter des réponses à toutes les
questions qui peuvent se poser dans
la vie ou, au contraire, présente-t-elle
pour vous certaines limites ?
Vous développerez un point de vue
nuancé sur cette question en vous
appuyant sur des exemples précis.

Le développement appelle une prise
de position nuancée.
Quelques pistes à exploiter :
I- Grâce à la recherche scientifique,
l’homme est arrivé à élucider certains
mystères et à apporter des réponses à
des questions jusque- là restées sans
réponses dans divers domaines:
-l’évolution de l’univers
-la vie sur terre
-l’homme, le fonctionnement du
corps humain
-la nature et ses phénomènes
innombrables
-…
II- La science malgré les progrès
vertigineux réalisés dans différents
domaines n’est toujours pas parvenue
à résoudre certains mystères ou à
expliquer certains phénomènes :
-la vie/la mort
-certaines maladies incurables
- le fonctionnement de la nature
-…

ANGLAIS
EXPLICATIONS ET RECOMMANDATIONS
I.

LA COMPREHENSION DU TEXTE

A. Le texte:
Vous avez un texte de 350 mots (10% plus ou moins) dont la compréhension est à la portée de l'élève
moyen. On ne saura trop vous recommander de faire deux voire même trois lectures attentives du
texte afin d‟en dégager le thème et saisir quelques détails importants car il y aura toujours des
questions qui portent sur la compréhension globale et des questions qui traitent des détails. Ne
vous affolez pas surtout s'il y a quelques mots que vous ne connaissez pas; il y en a toujours dans un
texte. Essayez de les comprendre à travers le contexte ou recherchez les préfixes ou les suffixes. Peut
être vous n'aurez jamais besoin de les comprendre pour répondre aux questions!
N'oubliez pas les titres, sous titres et les notes de bas de page qui peuvent bien vous éclairer quant à
la forme du texte (lettre, article, histoire, date, etc....) et à l'idée générale.
B. Les questions:
Ayant fait suffisamment d'exercices durant vos études (et dans les devoirs de synthèse) à l'école de
base et au secondaire, vous n'aurez sûrement pas de surprises au niveau des types de questions.
La recommandation capitale est de bien lire la consigne et de s’y conformer: si on vous demande
de cocher une case, cochez la, si on vous demande d'encercler une réponse, faites le, et ce pour
donner des réponses claires, nettes et convaincantes.
Pour les questions à choix multiples, il y a toujours une et une seule bonne réponse (sauf si l'on
vous indique autrement dans la consigne). Les autres réponses (au nombre de deux en général)
sont des leurres qui peuvent parfois vous tromper si vous ne faites pas attention; d'où la nécessité
d'une lecture attentive.
Les questions qui consistent à compléter des tableaux ou des phrases vous sont très familières.
Complétez toujours le tableau avec des détails relevés minutieusement du texte (des dates, des
noms, etc…). La plupart du temps, on vous indique le paragraphe, ce qui facilite votre tâche. Evitez
d'écrire des phrases toutes entières ou des tranches de phrases qui peuvent bien porter des détails à
ne pas mettre dans le tableau. Soyez donc précis et ne mettez pas de détails qui pourraient fausser
la réponse.
II y a aussi les questions où l'on vous demande de prouver par des détails ou des phrases relevées
dans le texte que les affirmations proposées sont fausses. Là encore, vous vous y connaissez. Il est
inutile et c'est même faux de répondre par 'vrai' ou 'faux' puisque les affirmations sont déjà fausses.
Evitez également de mettre l'affirmation à la forme négative ou affirmative pour prouver qu'elle est
incorrecte. Il faut tout simplement chercher le bon détail ou la bonne phrase dans le texte. Si vous
mettez des détails, des mots ou des phrases superflues, vous risquez de perdre des points précieux.
Aussi faut-il que la réponse soit claire et précise. Il vous est donc recommandé de bien comprendre
les affirmations proposées et explorer le texte ou le paragraphe pour trouver le détail ou la phrase
(parfois on vous demande des phrases) qui va à l'encontre de l'affirmation proposée.
Voici un exercice assez souvent utilisé depuis quelques années: un exercice à trous où l'on vous
demande de relever des mots du texte pour compléter un résumé de ce dernier. Il est donc conseillé
de bien lire ce résumé à trous deux ou trois fois tout d'abord. Ensuite une ou deux lectures du texte
s'imposent; ceci vous permettra d'en comprendre l'idée générale. Maintenant, lisez le résumé encore
une fois et complétez le sans oublier de le relire chaque fois que vous ajoutez un ou deux mots pour
s'assurer que les mots que vous utilisez vont bel et bien avec le sens général du paragraphe.

Les questions de référence (« What do the words refer to? ») sont parfois assez délicates. Le mot
souligné dans le texte peut parfois remplacer un mot, plusieurs mots, une phrase, une idée ou
même un paragraphe. Le plus souvent, le mot souligné a un caractère anaphorique, c'est-à-dire
qu'il vous renvoie à un mot, un objet, une phrase-ou un paragraphe antérieur. Cependant, parfois il
peut renvoyer à un mot, un objet, une phrase, ou un paragraphe postérieur. C'est pourquoi, il faut
bien lire et relire le contexte avant et après le mot souligné pour donner une réponse précise et
définitive.
Pour trouver des mots qui correspondent à des définitions proposées, vous disposez d'un atout
très important: le contexte. Lisez donc bien les définitions et le paragraphe indiqué pour identifier
les mots. N'oubliez pas de remplacer chaque fois le mot du texte par la définition pour vérifier si
c'est bel et bien la bonne réponse. Une variation de cette technique consiste à rechercher
l‟antonyme de quelques mots présentés.
La dernière question de compréhension, depuis quelques années, est une question d'évaluation qui
vous demande votre avis personnel et justifié. Ne la considérez pas comme une question
détachée du texte. Partez de votre compréhension du texte pour donner une réponse courte (ne
dépassez pas deux phrases), soyez clair et précis et surtout justifiez votre réponse. Ne faites pas
des copies intégrales du texte.
Une question récemment ajoutée à la composante d‟étude de texte porte sur les fonctions
langagières. Le candidat est appelé à identifier la fonction exprimée par une déclaration ou une
expression dans le texte ou à retrouver la déclaration/ ou l‟expression qui correspond à une
fonction donnée. Une connaissance des fonctions langagières et les expressions qui s'y
rapportent est, donc, indispensable. Vous avez sûrement acquis un répertoire important de
fonctions langagières (apologizing, inviting,. complaining, advising, suggesting, blaming,
expressing surprise, a wish, regret, desire...) et les expressions qui y correspondent.
Une autre question pourrait consister à apparier les paragraphes du texte avec leurs titres (ou
sous-titres)
Vous avez sans doute remarqué que toutes les questions vous demandent d'exercer votre talent de
lecture et d'étude de texte. Vous avez certainement fait beaucoup d'exercices de ce genre et bien
d'autres encore.
II.

LA LANGUE

Cette composante consiste en trois ou quatre exercices visant à évaluer les acquis lexicaux ou/et
grammaticaux du candidat.
Les exercices désormais classiques et les plus utilisés sont les exercices à trous qui vous sont très
familiers. Dans la liste, il y a presque toujours deux mots de plus. Vous devez utiliser chaque mot
une et une seule fois. Là encore votre savoir- faire de lecture et de compréhension sont mis à
l'épreuve. Il convient donc de lire la liste des mots proposés et de procéder ensuite à une lecture
attentive pour dégager le thème général du paragraphe. Si, en passant, vous reconnaissez
l'emplacement d'un mot mettez y une croix et soulignez le mot au crayon. Au cas où le paragraphe
a une introduction, la première phrase, généralement laissée intacte, vous aidera à comprendre le
sens général du paragraphe. Maintenant lisez la liste des mots proposés encore une fois; le sens et
la forme grammaticale vous diront si le mot est à mettre, à ne pas mettre ou à écarter. Lorsque
vous réussissez à mettre un ou deux mots, relisez encore une fois le paragraphe pour voir si c'est
bien la bonne réponse. Marquez au crayon (mettre une croix, souligner, encercler/barrer...)
le(s) mot(s) déjà utilisé(s). Si vous n'êtes pas sûr d'une réponse, évitez de vous attarder; mettez
un point d'interrogation devant, au crayon bien sûr, et revenez-y ultérieurement. Et à ce propos, la
gestion rationnelle du temps est vivement recommandée. Attention lorsque vous recopiez les mots,
les fautes d'inattention peuvent vous coûter cher. En effet, il faut faire très attention à l‟orthographe
des mots, et si un mot est à utiliser au début d‟une phrase, il doit impérativement commencer par
une majuscule.
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Dans l'exercice à choix multiples, vous avez le tronc qui est la phrase à compléter, suivi (dans le
cas de l'épreuve d'anglais) de trois choix de réponse dont une et une seule est la bonne réponse.
Les deux autres choix de réponse sont des leurres. Si vous êtes sûr de l'un des leurres, procédez
alors par élimination et écartez le immédiatement pour passer de 33% à 50% de chance d'avoir la
bonne réponse. Vous pourrez également lire le tronc et essayer de répondre mentalement sans
vous soucier des trois choix proposés. Ensuite il faut confronter votre réponse avec les choix
proposés. Si cette méthode ne marche pas, lisez le tronc suivi chaque fois de l'un des trois choix de
réponse car la bonne réponse sonne bien la plupart du temps. S'il existe une continuité au niveau
du sens et au niveau grammatical, c'est probablement la bonne réponse. Parfois il y a des troncs
qui ne s'accordent pas grammaticalement avec les choix de réponse, ce qui facilite leur élimination!
Il y a lieu de noter, ici, que cet exercice peut être présenté sous la forme d‟un tableau. Là, il faut
bien lire la consigne : si on vous demande d‟encercler le mot correct, faites-le. Si, par contre, on
vous demande de réécrire le mot choisi dans le vide, il faut le faire.
Si l'un des exercices proposés est un exercice d'appariement ('matching'), il se présentera à peu
près comme suit : un tableau dont la colonne „A‟ contient, par exemple, des parties de phrases
numérotées et en ordre et dont la colonne „B‟ contient des parties de phrases en désordre. Il y a
toujours (sauf si autrement indiqué) une partie de plus dans la colonne B: c'est un leurre.
Là encore votre savoir faire de lecture et de compréhension sont des atouts importants. Lisez donc
les phrases/le dialogue dans la colonne 'A' et aussi le contenu de la colonne 'B' pour essayer de
cerner l'idée clé du dialogue/paragraphe. Vous pouvez commencer par éliminer le leurre si vous le
reconnaissez. Ceci réduit les choix de réponse et facilite votre tâche. Faites appel au sens et à
votre connaissance des formes grammaticales et des fonctions pour trouver les bonnes réponses.
Marquez chaque réponse définitive avec un crayon pour réduire le champ des choix à faire et
faciliter votre travail. Relisez le dialogue/paragraphe chaque fois que vous trouvez une ou deux
bonnes réponses pour en avoir le cœur net. Il faut toujours répondre (sauf si autrement indiqué
dans la consigne) en indiquant la bonne lettre dans l‟espace réservé aux réponses
1+d

2+c

3+e

4+a

5+f

6+b

L'un des exercices proposés peut être, entre autres, un exercice portant sur la conjugaison et la
morphologie. C'est un exercice qui vous est familier. Il consiste en un paragraphe ou vous avez
des mots (essentiellement verbes et/ou noms, généralement au nombre de six ou sept). Votre
tâche consiste à mettre les mots dans les temps et/ou les formes corrects. Les formes
pourraient être : un nom (singulier ou pluriel selon le contexte), un adjectif, un participe passé
un adverbe, un participe présent (le mot +ing), la voix passive... Pour ce qui est de la
conjugaison, on ne saura trop vous recommander de faire appel à votre talent de lecture et
compréhension et de vous fier au sens tout d'abord tout en détectant les indicateurs de temps
comme „last/next/ the previous week/month/year, ago, soon, tomorrow, two months/days / years
later, in 1968, in the year 2002, since, for, recently, lately, rarely, generally, usually, never,
often, always, now, nowadays...‟
Un exercice ajouté récemment à la composante 'Langue' consiste à reformuler conformément à
une consigne précise deux phrases séparées. Là, votre savoir grammatical est mis à
l'épreuve. Par exemple, on pourrait vous demander de reformuler la phrase en utilisant
'Unless,' ou en effectuant une inversion en commençant la phrase avec 'By no means'. On
pourrait éventuellement tester votre connaissance de la voix passive, du style direct et indirect
et des adjectifs composés de la même façon II faut donc bien lire la consigne et la phrase
initiale afin d'identifier la forme et/ou la règle grammaticale à employer dans la phrase
reformulée.
III.

L'EXPRESSION ECRITE

Deux exercices vous seront proposés : un exercice guidé et un exercice moins contrôlé
(relativement libre) dont les thèmes sont motivants et intéressants
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Dans l'exercice guidé, on vous demandera de faire l'une des trois tâches suivantes :
 Vous avez à compléter un dialogue court.
 Vous avez à développer des notes pour avoir des phrases cohérentes
 Vous avez un tableau, un diagramme, un graphe ou une image à transformer en texte.
Dans l'exercice de rédaction relativement libre vous devez:

















bien comprendre le sujet proposé. Faites donc plusieurs lectures attentives du sujet et
soulignez toute consigne à propos de la longueur, du format demandé (lettre, article, email,
etc.) et du destinataire (ceci est très important pour le choix du degré de formalité de votre
production) Notez aussi les verbes importants qui contrôlent la consigne comme „describe,
analyze, compare, contrast, define, discuss, explain, and illustrate, state, …‟
prendre quelques minutes pour faire un plan,
rédiger une introduction qui peut être une question à laquelle vous répondez dans la
conclusion ou bien une affirmation que vous appuyez dans la conclusion
rédiger des phrases courtes et claires,
veiller à l'enchaînement logique et fluide des phrases et des paragraphes,
éviter d'écrire des phrases superflues. D'ailleurs vous n'avez pas le temps de le faire,
faire attention au temps employé et à l'accord sujet et verbe,
éviter les articles inutiles,
mettre les «s» de la troisième personne: „he makes‟
mettre les «s» du pluriel,
éviter de mettre des «s» aux noms incomptables (advice, information, etc.),
soigner votre écriture,
utiliser la ponctuation à bon escient,
gérer judicieusement votre temps,
relire votre production afin de corriger toutes sortes de fautes

Les critères d‟évaluation de cet exercice portent généralement sur :
 adhérence à la tâche et adéquation du contenu
 exactitude lexicale et grammaticale
 ponctuation et orthographe
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READING COMPREHENSION

SCALE

CORRECTIO
N

15 marks

1.

c. a curse

1mark

2.

habit – quit - rewarding

3X1=
3 marks

3.

Before making her decision about
Facebook
a. imprisoned

After making her decision about
Facebook




5.

disappear from Facebook
take action

a. he (paragraph 2) refers to the brother

6.

3 marks

a. relieved
b. calm

a. I would troll through my friends‟ pictures or comments, jumping from
one stray, random idea to another.
b. Facebook gives us the sense that we are connecting when we really
aren‟t.
c. I realize how much the site was messing with my mind

4.

3X1=

b. we (paragraph 5) refers to people / friends / Facebook users and their
friends
Your answer must be plausible and justified

3X1=
3 marks

2X1=
2 marks
2X1=
2 marks
1 mark

WRITING

15 marks

1.

Adherence to task

2 marks

Language

3 marks

Adherence to task and content adequacy (Respecting genre and
adequate length depending on genre

3 marks

2.

Language (grammar accuracy ; range and appropriacy of lexis ; appropriate
functional language)
Mechanics of writing (spelling ; punctuation ; capitalisation)
LANGUAGE
1.

generation – through – narrating – romance – lightest – amazing

5 marks
10 marks
6
x 0,5
2 marks
= 3 marks

2.

four-room – however – get – wealthy – construct – latest – are seeking

7 x 0,5
= 3,5 marks

3.

nourishment – Having – attendance – boosts – are motivated – keeping – given

7 x 0,5
= 3,5 marks

