
 االمتحان الجهوي الموحد المتحانات البكالوريا
ية الدورة )  تدراك س  (4102 يوليوز :  اال

 ـ  عناصر اإلجابةـ 
 

   خاص بالمترشحين الممدرسين 

 مدة اإلنجاز لـــالمعام ادةـــالم كـب أو المسالـالشع وىـالمست

0 
 من سلك البكالوريا

 /العلوم الرياضية / العلوم التجريبية 
 /علوم االقتصاد والتدبير 

العلوم / العلوم والتكنولوجيات الكهربائية 
 الفنون التطبيقية/ والتكنولوجيات الميكانيكية 

 4 اللغة العربية
 ساعتان

4 
 

 

 :درس النصوص: أوال *      
 :... نوعية الخطاب اعتمادا على المؤشرين – 1       

 (52،0)الخطاب السياسي -          
 الديمقراطية وتدبير  –الديمقراطية السليمة  – واألقليةالديمقراطية بين األغلبية  -:  اقتراح عنوان مناسب -          

 ...القواعد الديمقراطية –العام  الشأن           
 ن 0.............................................................(.52،0( )يقبل كل عنوان مناسب)                  

 ... الفكرة المحورية – ،     
 تحديد الكاتب القواعد االساسية للممارسة الديمقراطية السليمة التي يجب االلتزام بها من طرف االغلبية -          

 .لكي تنجح في مهمة تدبيرها للشأن العام               
 ن 4......................................................( ...يقبل كل تعبير مناسب لجوهر الفكرة)                 

 : المعجم (أ – 3  
 (52،0)الحقل السياسي : المهيمن الحقل  -          
 ـ ممثلي األغلبية ـ الشأن العام ـ الحكم ـ النظام الديمقراطي ـالديمقراطية : "  األلفاظ الدالة عليه -          

 ..."الديمقراطية ـ المؤسسات التمثيلية ـ األغلبية ـ األقلية ـ العمل الحكومي ـ حزبالممارسة               
 (52،0( )يكتفى بستة ألفاظ )                     

 :... تعيين الممارستين( ب      
 (5،0: )الممارسة الديمقراطية السليمة°         

 القبول بالمراقبة / ضمان حقوق األقلية/ ترام الرأي المخالفااللتزام بالحرية واح: السلوكات والصفات -           
 (520)التزام الشفافية /احترام التعهدات/ تقبل النقد/ االنفتاح واعتماد الحوار والتشاور/ والمساءلة           

 (52،0)النجاح في مهمة تدبير الشأن العام :  لنتيجةــ   ا     
 (52،0) الديمقراطيلسلوك منحرفة عن االممارسة ال°          

 /تهميش أو إهمال باقي المكونات السياسية/ عدم تقدير رأي األقلية/ التعالي والعجرفة:  والصفات  السلوكات -        
 (520...)عدم تقبل النقد/ االستهانة بالرأي المخالف/االنغالق            

 (52،0)العامفاق في مهمة تدبير الشأن الفشل واإلخ:  النتيجةــ     
 ....نوع األسلوب المهيمن( ج    

 ن 2...............(.....520. )التفسير واإلقناع: الوظيفة  –( 520( )المؤكد وغير المؤكد) األسلوب الخبري -       
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 المملكة المغربية الصفحة
والتكوين المهنيالتربية الوطنية وزارة  . 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

تافياللت -جهة مكناس  

 



      

 3/ 4                                                                    االمتحان الجهوي الموحد للبكالوريا                                

 

 2013    -يوليوز    -الدورة االستدراكية -                                             

 االقتصاد. ع/ العلوم الرياضية/العلوم التجريبية: اللغة العربية                                                     الشعب والمسالك :  مادة         

 الفنون التطبيقية/ العلوم والتكنولوجيات/ والتدبير                                                                                                                                                        

 ـ      عناصر اإلجابةـ                                                   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : (منتتض) صياغة فقرة متماسكة – 4 

 : أهم االستنتاجات    
تقديم الكاتب تصوره للممارسة الديمقراطية السليمة المتمثلة في مجموعة من القواعد والسلوكات :  المضمونفي     

وتحذيره الضمني  من عواقب االنحراف عن السلوك  العامالتي ينبغي  أن تلتزم بها االغلبية أثناء تدبيرها للشأن 
 (1) السياسيةداء المهمة في أ... فاقؤدي لإلخمالديمقراطي السليم ال

 (520...)خبرية من أجل التفسير واإلقناع وأساليب/ توظيف معجم سياسي له عالقة بالموضوع:  في الشكل 
للتأكيد على أن ... مقولة، وتحليلها بالتوسع فيهايراعى فيها مدى قدرة الممتحن على تفكيك ال: )  المناقشة

إذا لم يوجد من يؤمن بها و يعمل على  غيرهالديمقراطية ال يمكن أن تنمو وتزدهر في المجال السياسي كما في 
 (1...)هوسلوكا تترسيخها في قيمه وأفعاله 

 ن 3(..................520...( )ينتظر أن ينحاز الممتحن إلى جانب المقولة ويثمن مضمونها: )  الرأي الخاص
 

 درس اللغة: ثانيا    
 

    
 وزنهمــــا          المصدران( أ -1

 َعَدم        
 إنجاز        
 االقتصار        
 ترديد         

 َفَعل          
 إفعال         
 افتعال         
 تفعيل        

 (( 520)ما مع الشكلوزنيه دوتحدي (520)يكتفى بمصدرين )         
 ، (52،0)طباق إيجاب :  نوعه، (52،0)ال تؤخر  /== التقدم :   الطباق (ب     

 4............................................(.....520)صحة المبنى والمعنىيراعى فيه  : التركيب                
 ن
  
 



 

 

 3/3                                                                     االمتحان الجهوي الموحد للبكالوريا

 

 2013    -يوليوز    -الدورة االستدراكية -                                             

 االقتصاد. ع/ العلوم الرياضية/ريبيةالعلوم التج: اللغة العربية                                                     الشعب والمسالك :  مادة         

 الفنون التطبيقية/ العلوم والتكنولوجيات/ والتدبير                                                                                                                                                        

   ـ عناصر اإلجابة ـ   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     ، –  
                

 ــــــانالمنسوبـ
 قاعدة النسبة  

ياء مشددة مكسور  وأضيفت " حقيقة" وب إليه حذفت تاء التأنيث من المنس  (52،0)حقيقي                  
 (52،0)ما قبلها     

 وكسر "  شكل "إلحاق ياء مشددة باالسم المنسوب إليه  (52،0)شكلية                   
  (.52،0( .)دل على التأنيثأما التاء المربوطة فت.)ما قبلها 

 ن0............                                                                                                     
 المطابقة في:  عالقته بالمعدود، (52،0)مفرد  أصلى: نوعه ،( 52،0)  "واحد ": العدد – 3    

 ن 0..........................................................................(520)واإلفراد التذكير                  
 (ن 6) درس التعبير واإلنشاء: ثالثا   

 :من معايير التقويم °       
 (1)  (مقدمة ، عرض، خاتمة) .منهجي متماسك اعتماد تصميم  -        
 (،)  ...والتفسيرة والمناقش توسيع قولة الكاتب بالتحليل -        
 (،) ...المناسبةاألمثلة وتدعيم المناقشة باألدلة  -        
، سالمة اللغة، احترام عالمات االنسجام والتماسك  -        
 ن6...........................................(1)...الترقيم

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


