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BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE 

 
 

SESSION DE 2014 
 

ARABE 
 

Langue vivante 1 
 

Séries STI2D, STD2A, STL, ST2S : 2 heures – coefficient 2 
 

Série STMG : 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 de l’écrit : 
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  

  

 ما له وما عليه" ... فيسبوك "

  .يشبه أمّ  "فيسبوك" أو "تويتر"ساب فيّد من ليس لديه حعَ مة يُ في معظم الدول المتقدّ 
قام  . ، شبكة اجتماعية يمكن الدخول واالنضمام إليها مجاناً "Facebook" ، باإلنكليزية"فيسبوك"

، ولكنها كانت محصورة بين طلبة 2004بتأسيسها مارك زوكربيرغ حين كان طالبًا في جامعة هارفرد عام 
 50عن  ا ال يقلّ ، بينهم م مستخدم على مستوى العالم )1(موقع فيسبوك أكثر من بليون  اآلن يضمّ  . الجامعة

 . مليونًا في العالم العربي

، على اختالف  أنه أّلف وجمع بين كثير من الناس في أنحاء العالم "فيسبوك" إيجابيات أكبرمن 
ه سمح للناس الذين لهم هوايات واهتمامات مشتركة ز بأنّ ، وتميّ  ، ومذاهبهم ، وعقائدهم ، وأجناسهم أديانهم

، عن آرائه  ، أو في الصفحات الجماعية المشتركة ر كل عضو في صفحتهبّ ، ليع ة بهمبفتح صفحات خاصّ 
، وأرباب  ، وأهل الفنّ  ، وأصحاب الرأي كما أن مجموعة كبيرة من رؤساء الدول والوزراء . وثقافته ورغباته

بهم ة ، أصبحوا يمتلكون اآلن حسابات خاصّ  ، ومشاهير آخرين في مجاالت مختلفة ، ونجوم الرياضة الثقافة
 . يهم مباشرة من خاللهعلى الموقع، ويتواصلون مع محبّ 

في الحياة  ، وكان له تأثير جليّ  في العالم العربي مع بداية ثورات الربيع العربي "فيسبوك" انتشر
 6، خصوصًا بعدما أنشأت مجموعة على الموقع صفحة ُدعي فيها إلى إضراب يوم  السياسية في مصر

 . ألف شخص 71، وشارك في هذه الدعوة أكثر من  2008أبريل عام   /نيسان

س ، إذ حين يؤسّ  إن لها الكثير من السلبيات:  ، الواقع يقول أيضاً  في مقابل ما سردناه من إيجابيات
حذف ، كي ال تُ  صديقًا على األقلّ  20، يشترط عليه فيسبوك أن يجمع "فيسبوك" صفحة على شخصأي 

ه يطلب ، تأتيه رسالة أنّ  ية هنا تكمن في أنه حين يبدأ بطلب األصدقاءاإلشكال . دةة محدّ صفحته خالل مدّ 
وهذا في حد .  م من طلب الصداقة لمدد متفاوتة من عضو إلى آخرحرَ ثم يُ ،  أصدقاء عن غير سابق معرفة

فأحيانًا يصل إلى أحدهم إشعار بأن فالنًا  . صعًباأحيانًا  يصبحفضًال عن أن األمر  . ذاته تناقض عجيب
ي إلى حظره من إرسال ، يفاجأ بأنه رفض صداقته، ما يؤدّ  ، وحين يطلب صداقته مقترحًا من الصديق فالن

وفي السياق نفسه من سلبيات فيسبوك أيضًا أن عدد األصدقاء ال يمكن أن يتجاوز خمسة  . طلبات الصداقة
  . دينين أو المؤيّ ، أو كان له الكثير من المحبّ  ًا ضئيًال لمن كانت له شهرة واسعةّد رقمعَ ، وهذا يُ  آالف صديق

   8/5/2013 –عبدالرحمن الخطيب  - الحياة 

  milliard=  بليون) 1(
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2ème document  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  ...ال وانا اسمي ر
  سنة  ١٨شقراء مقيمة في الخليج عمري 

  ؟ انت مين

  
  انا اسمي: مرحبا روال 

  عيوني زرق... طوان طوني ان
  رير ذھبي واعمل حوشعري 

  مصمم ازيا
  

  دردشة على اإلنترنت
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Travail à faire par le candidat 
 

REMARQUES GÉNÉRALES POUR L’ENSEMBLE DES EXERCICES PROPOSÉS:  
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 DE L’ÉCRIT 
 

 :األسئلة التالية  عنوأجب  المقال والكاريكاتوراقرأ  

   ؟ ما هو فيسبوك .1
 وفي العالم العربي ؟ ؟  في العالم له حساب فيه اليوم اً كم شخصحسب المقال،  2.

   ؟ وك في العالم العربيمتى انتشر فيسب. 3

  . الوثيقتينإيجابيات وسلبيات فيسبوك وفًقا  من كالً  لّخص في جملتين قصيرتين. 4
   ؟ما هي األوجه الهزلية للكاريكاتور . 5
  

  
 

II. EXPRESSION ÉCRITE 
 

 )سطرًا على األقل 12في ( :عالج بالعربية أحد الموضوعين التاليين  . 1

فيحاول . لفيسبوك وسيلة لتضييع الوقت وأن سلبياته أكثر من فوائده يرى أحد أصدقائك أن ا. أ
  . ما كتصّور حوارا بين.  إقناعك بالتخّلي عنه

   ؟ "دردشة على اإلنترنب"وار حتخّيل تتمة ل. ب
  
  : )سطرا على األقل 15في (عالج بالعربية أحد الموضوعين التاليين . 2

 ؟  شكل عام في الثورات العربيةكيف تفّسر الدور الذي لعبه االنترنت ب .أ

كيف تساهم شبكات التواصل االجتماعي في فتح أنماط جديدة للعالقات االجتماعية بين  .ب
  الشباب العربي اليوم ؟

 
 


