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BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE 

 
 

SESSION DE 2013 
 

ARABE 
 

Langue vivante 1 
Séries STI2D, STI2A, STL, ST2S et STG option GSI  

DURÉE DE L’ÉPREUVE : 2 HEURES – COEFFICIENT : 2 
 

Série STG options Mercatique, CGRH et CFE 
DURÉE DE L’ÉPREUVE : 2 HEURES – COEFFICIENT : 3 

 
 
 

L’usage des calculatrices et traductrices électroniques est interdit. 
L’usage du dictionnaire bilingue est autorisé. 

 
Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. 

Ce sujet comporte 4 pages. 
 
 

Répartition des points 
I. Compréhension du texte : 
II. Expression écrite : 

 
10 
10 

 
 
 
 
 

NOTE IMPORTANTE : 
Il est interdit aux candidats de signer leur composition 

ou d’y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance. 
 
 

Tournez la page S.V.P. 
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1er document 

 

 الستذكار إلى شبكات التواصل االجتماعييهربون من أوقات ا..  بلطالّ ا

، لخضوعهم الستحقاق يقّيم جهودهم خالل  ب في السعوديةام بين أوساط الطالّ ة التوّتر خالل هذه األيّ تزداد حدّ 
ل للبعض توديعا الفاصل بين مرحلة دراسية وأخرى وتمثّ  فترة االختبارات السنوية هي الحدّ  ، وتعدّ  عام دراسي طويل

 .  دراسية وبداية جديدة في الحياة العمليةللمرحلة ال

، عن  ب المرحلة الثانويةب الجامعيين وطالّ على شريحة من الطالّ » الشرق األوسط«أجرته  )1(وفي استطالع  5 

» فيس بوك«و» تويتر«أن  )2( نةفي المائة من العيّ  63، رأت  ام االختباراتأسباب ضعف استذكار الدروس أيّ 
  .  ، هي أحد األسباب الرئيسية لالبتعاد عن االستذكار األجهزة الذكيةوبرامج المحادثة على 

انعدام اإلحساس بالمسؤولية هو العامل  ، أنّ  صة في علم االجتماعمن منظورها كمتخصّ  سارة عبد اهللاوترى 
لمنفعة ب بعيدين عن أجواء االختبارات وكذا عدم اإلحساس بالمسؤولية بالعلم وا، الذي يجعل الطالّ  األساسي

، مع كثرة الملهيات من األجهزة اإللكترونية وقضاء األوقات في أحاديث فارغة ال  بة من وراء االستذكار لهمالمترتّ  10 

،  ق لالمتحان وٕاعداد جداول المذاكرةب ألوقاتهم بالتجهيز المسبّ ، فضال عن عدم تنظيم الطالّ  طائل من ورائها
 .   فةالخصوصية المكلّ  ب بشكل كامل على الدروسواعتماد بعض الطالّ 

دت األخصائية االجتماعية على الدور الكبير الذي يقع على عاتق األهل في تهيئة جو نفسي مناسب وشدّ 
ية ى للطالب المذاكرة بهدوء وراحة فضال عن أهمّ ، وااللتزامات االجتماعية حتى يتسنّ  للمذاكرة بعيد عن الخالفات

المسؤولية في تحصيله  ، بما يكفل له إدراكه لحّس  ترة االختبارات السنويةالتعامل مع الطالب بأريحية وهدوء في ف 15 

 .  العلمي

ب الجامعات ، ال سيما طالّ  بزت الشبكات االجتماعية التواصل المباشر بين الطالّ وعلى صعيد آخر، عزّ 
ت على مجموعات ب بأنفسهم لالستذكار اليومي واألسبوعي بجميع األوقابإنشاء مجموعات دراسية يديرها الطالّ 

ب أجزاء المنهج الدراسي بالشرح والتحليل للتحضير لالختبارات النهائية ، يتناول فيها الطالّ  »تويتر«و» فيس بوك«
 20  . بوقت كاف

  03/06/2012، الشرق األوسط،   أشواق بندر
 

 sondage= استطالع  )1(

échantillon=  عّينة) 3(
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2ème document 

 

 ال اليابانيساعد ضحايا زلز  )1( جوجل

  . نقاذ المفقودين خالل زلزال هايتيإكانت المرة األولى التي استخدم فيها موقع جوجل للمساعدة في 
نقاذ األشخاص المحاصرين إك البحث الشهير حملة للمساعدة على بدأ موقع جوجل صاحب محرّ 

خذت شكل ات تابعة اتّ ة األرضية األخيرة وما أعقبها من آثار وهزّ نقاض في اليابان بعد وقوع الهزّ تحت األ
  .التسونامي

، ولوحة للرسائل يمكن ألهالي المفقودين استخدامها  ويعمل الموقع كدليل لنشر أسماء المفقودين
 .هم بخيرهم أنّ قاربهم نشر رسائل تطمئنّ أابتعدوا عن  نقاربهم كما يمكن لألشخاص الذيأللبحث عن 

عقاب وقوع أالكثير من المشاكل التي تنشأ في  م صفحات البحث عن األشخاص هذه في حلّ وتساه
، وجمع  غاثةاإل غاثة لتوفير موادّ ية حيث ينشط الكثير من وكاالت اإلالكثير من الكوارث االنسان

 . المعلومات عن الضحايا

 .2010  كانون الثاني / ينايروكان هذا النظام قد استخدم للمرة األولى خالل كارثة زلزال هايتي في 

  
11 mars 2012BBC online    

)1 = (Google  
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Travail à faire par le candidat 

REMARQUES GENERALES POUR L’ENSEMBLE DES EXERCICES PROPOSES : 
Le candidat devra présenter les exercices dans l’ordre 

et numéroter les réponses conformément au sujet. 
Les réponses en arabe ne seront pas vocalisées. 

 
I. COMPRÉHENSION DU TEXTE 

 

  :أجب عن األسئلة التالية 
  :الوثيقة األولى . 1

  عن أي فئة اجتماعية تتحّدث الوثيقة ؟. أ
  ما هو هدف االستطالع الذي اقترح على هذه الفئة ؟. ب
  ة االجتماع السلوك المنتقد في النّص ؟كيف تفّسر عالم. ج

  :الوثيقة الثانية . 2
  عن أي ظرف خاّص تتحّدث هذه الوثيقة ؟. أ
  ل على أهل المفقودين ؟ما هي الحلول التي اقترحها جوج. ب
  ماذا تقترح غوغل على وكاالت اإلغاثة ؟. ج

  :الوثيقتان . 3
  يقتين ؟الوث حسبوسلبيات الشبكات االجتماعية  تإيجابياما هي 

 
 

II. EXPRESSION ÉCRITE 
 

  :ين التالي ينعو عالج بالعربية أحد الموض. 1
 12في . ( الحوار الذي يدور بينكما لتخيّ .  فيس بوكإقناعك بعدم تسجيل نفسك في ك أمّ تحاول  . أ

  )سطرا على األقل
  10 في( . حّرر مقالة صحافية قصيرة تذكر فوائد الشبكات االجتماعية في الكوارث الطبيعية . ب

 )على األقل ورسط
 

  : )األقلعلى  رو سط 10في ( ينالتالي ينعو عالج بالعربية أحد الموض. 2
   كيف تساهم في رأيك شبكات التواصل االجتماعي في تقّلبات الحالية في العالم العربي ؟ .أ
بلدان أنماطا جديدة في العالقات االجتماعية في الهل ُتحدث شبكات التواصل االجتماعي الحديثة . ب

  العربية ، وما رأيك فيها ؟
 


