
 ゅريヱلゅالبك れゅنゅحد امتحヱي المヱヰن الجゅاامتح
( るرة ااستدراكيヱز :  الدヱليヱ2012ي )

  خゅص بゅلمترشحين الممدرسين    ـ المヱضヱع  ـ
مدة اإنجゅز  المعゅمـــلالمـــゅدة الشعـゆ أヱ المسゅلـポ المستـヱى 

1 
 ゅريヱلゅالبك ポヤمن س

 るالتجريبي ュヱヤالع / るضيゅالري ュヱヤالع /
/ عュヱヤ ااقتصゅد ヱالتدبير 

 るئيゅربヰالك れゅجيヱلヱالتكنヱ ュヱヤالع / ュヱヤالع
 るنيكيゅالميك れゅجيヱلヱالتكنヱ / るيボن التطبيヱالفن

 るالعربي るغヤ2ال 
سゅعتゅن 

2 
 

 

  ااتصゅل الثゅボفヱ る ثヱرة تكنヱلヱجيゅ:                            النص -1
  

       
 るヤΑボالث るعゅد الصنゅد، من اقتصゅااقتص るعΑطب れرΑغヱ ، نゅالمكヱ نゅالزم れاختزل るΑجヱلヱرة التكنヱالث     

 الخヱ ュゅالمصゅنع، إلヴ اقتصゅد المعヱヤمれゅ المعتمد عヴヤ الرأسمゅل البشرヵ المゅلポ لمヱادالمعتمد عヴヤ ا
ヱارتبゅطゅ بذلポ . لヤمゅヰراれ الجدΑدة ヱ الゅボدر عヴヤ اإنتゅج ヱاابتكゅر فヶ مゅ أصبح Αسمヴ بゅاقتصゅد الجدΑد 

 ヶفゅボدان الثΑالم ゅヰرأس ヴヤن اأخرى، عΑدゅΑالمヱ れاゅف المجヤمخت ヴヤع ゅاضحヱ لゅااتص ゅΑجヱلヱن أثر تكنゅك
   فمゅ مظゅهر هذه اآثゅر عヴヤ الثゅボفる ؟

  
 ポاヰااستヱ جゅاإنت るلمヱ فヰنポゅ تنمΑط لヤبضゅعる .      إن أヱل مظヰر Αتجヴヤ فヶ كヱن الثゅボفる أصبحれ م⊥ع∠

ヱعヱلمتゅヰ ا . الثゅボفヱ るΑتسゅヰボΑヱ عبر شبكれゅ تتحكュ فゅヰΑ شركれゅ عゅلمるΑ تنتمヶ فヶ الغゅلゆ إلヴ بヤدان الشمゅل 
 ュلゅى العヱمست ヴヤرا عゅاأكثر انتش ゅヰع، بل  أنΑالجم ゅヰجゅإنت ヶف ポرゅشΑ علヘلゅب  るΑلمゅع れأصبح ゅヰأن ヶتعن

.ط اإنتゅج ヱالتسベΑヱ اإعامヶاむبسبゆ تحكュ الشركれゅ فヱ ヶس  

   
    ヱالمظヰر اآخر لتほثΑر  ثヱرة ااتصゅل عヴヤ طبΑعる الثゅボفる هヱ التحヱل الحゅصل فヶ مسـتヱى هـذه اأخΑرة 

  فみذا كゅنれ الثゅボفる هヶ حصるヤΑ مΑ ゅرسخ فヶ عヱボل النゅس Αヱطبع سヱヤكΑヱ ュヰحدد ـ إلヴ حد كـبΑرـ مدى 
 ヶفゅボتج الثゅالنـ るعΑد طبΑتحد ヶف るΑسゅأس ュΑヤالتعヱ るΑالترب るΑعヱن نみف ، るمゅة العゅΑالح ヶف ュヰヤفش ヱأ ュヰحゅنج .

ヱهكذا نجد أن ثヱرة ااتصゅل ヱالمعرفる قد زادれ من التمΑゅز بΑن نヱعΑن من التعュΑヤ بمستΑΑヱن ヱبسرعتΑن 
تعΑ ュΑヤستヱجゆ المعرفる الحدΑثる المطヱヤبる مヰنゅΑ فヶ عゅلュ الヱ ،ュヱΑهذا النヱع مـن التعュΑヤ مゅ زال : مختヘヤتΑن 

 ゆヱدان الجنヤب ヶف るΑヤمن حظ أق . ュلゅع ヶفع فゅر نΑغ ゅمΑヤتع ュヤتتع ヱأ るΑأم ヴボتب るΑبヤأغ ポゅبل، هنゅボالم ヶفヱ
 ュヱΑداخل المجتمع . ال ゆد النخΑتجدヱ るΑعゅااجتم るΑترقヤل るヤΑسヱ د ـヱحد ヶـ إا ف ュΑヤعد التعΑ ュهكذا لヱ.  

  
 ゅヰفـتゅـボثヱ ゅヰتゅΑح ヶثرة فぼم ، ュر اأمゅمس ヶجدا ف るヤعゅل فゅااتص ゅΑجヱلヱرة  تكنヱث れد أصبحボل     

 ゅدهゅاقتصヱ .ュاإعاヱ لゅااتص ヴヤن عゅمن الره るΑヱتنم るسゅΑس るΑأ ヱヤجدر أا تخΑ ポارد ،لذلヱل المΑهほتヱ 
.  البشرるΑ ، تحゅボΑボ لヤمنヘعる ااقتصゅدヱ るΑدرءاً لمخゅطر تكنヱلヱجゅΑ ااتصゅل أحゅدるΑ ااتجゅه ヱالتほثΑر   
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 الصفحة
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..

 المملكة المغゲبية
  コヱارة التゲبية الヲطنية 

  
 اأكاديمية الجヲヰية للتゲبية ヱالتكヲين

تافيالت- جヰة مكناس  

 



 
         2 -るヤاأسئ :

      
                るヤعن اأسئ ゆأج ュاقرأ النص بتمعن، ث .

 (ن10)درس النصヱص: المجゅل الرئيس اأヱل * 
 
 ن  1...............................ـ صغ  فرضるΑ لボراءة النص، تحدد فゅヰΑ نヱعΑته ヱمヱضヱعه انطاقゅ من مぼشرΑن دالΑن1

.حدد الボضるΑ المحヱرるΑ لヤنص  ( ـ أ2                

 ゆ      ) دΑد الجدゅاقتصゅب ゆتゅالك ヶعنΑ ذاゅن مΑن2...........................................................................ب  

.حボل ااتصゅل ヱحボل الثゅボفる : فヶ النص حボان دالゅΑن أسゅسゅΑن  ( ـ أ3  

 ゅمヰنΑب るن العاقΑبヱ ، ظゅヘأل るربعほل بボـ  مثل لكل ح        .  

 ゆ     )  ュΑヤن من التعΑعヱن نΑز النص بΑم.  

 ゅمヰنΑب るئمゅボال るالعاقヱ ゅمヰئصゅخص ゅنΑمب ゅـ حددهم         .  

  ن4................................................................................أبرز أهュ الخصゅئص  الヤغるΑヱ لヤنص (    ج 

 4 ュاإعاヱ لゅااتص ヴヤع るΑヱالتنم ゅヰستゅΑس ヶف ュد اأمゅرة اعتمヱضر ヴرة إلΑرة اأخボヘال ヶف ゆتゅالك ヱدعΑ ـ   .  

 ゆسゅل المنΑヤمع التع ヶالشخص ポΑرأ ヵتبدヱ،ةヱهذه الدع ゅヰΑقش فゅتن るسكゅرة متمボف ゆن 3..........................      ـ رك  

  
  (ن4)مكヱن عュヱヤ الヤغる : المجゅل الرئيس الثゅني* 

1 ゅヰاستخرج منヱ ヴلヱرة اأボヘمل الほـ ت:  

. جمるヤ استゅヰヘمるΑ، ثュ بΑن نヱع اأداة، ヱالمطゆヱヤ بヱ ، ゅヰنヱع ااستュゅヰヘ  (      أ  

ゆ      )  ゅمヰعدة نسبتゅن قΑب ュن، ثΑبヱن منسΑاسم  .  

2 ゅヰرد من : ـ تほمل الボヘرة الثゅنヱ ،  るΑاج⊥  

.كヤمتΑن دالتΑن عヴヤ الطبヱ ، ベゅركبヰمゅ فヶ جمるヤ دالる   (     أ  

ゆ     )  دةΑヘم るヤجم ヶركبه ف ュعه ، ثヱحدد نヱ زاΑΑن 4.......................................................................تم  

  
(ن6)مكヱن التعبير ヱاإنشゅء : المجゅل الرئيس الثゅلث*   

 

       ゆتゅل الكヱボن : " يΑدゅΑالمヱ れاゅف المجヤمخت ヴヤع ゅاضحヱ لゅااتص ゅΑجヱلヱن اثر تكنゅك "  

  ن6"...........تヱسΑع فكرة "          ـ حرر مヱضヱعゅ إنشゅئゅΑ منسجمゅ ت⊥ヱسع فΑه الヱボلる ، مستΑヘدا ممゅ درسته فヶ مゅヰرة 

 
      

       
      

  
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ゅريヱلゅالبك れゅنゅحد امتحヱي المヱヰن الجゅاامتح
ية الدヱرة  ) تدراك س ( 2012يヱليヱز   :  اا

  خゅص بゅلمترشحين الممدرسين    ـ عنゅصر اإجゅبる  ـ
مدة اإنجゅز  المعゅمـــلالمـــゅدة الشعـゆ أヱ المسゅلـポ المستـヱى 

1 
 ゅريヱلゅالبك ポヤمن س

 るالتجريبي ュヱヤالع / るضيゅالري ュヱヤالع /
/ عュヱヤ ااقتصゅد ヱالتدبير 

 るئيゅربヰالك れゅجيヱلヱالتكنヱ ュヱヤالع / ュヱヤالع
 るنيكيゅالميك れゅجيヱلヱالتكنヱ / るيボن التطبيヱالفن

 るالعربي るغヤ2ال 
سゅعتゅن 

2 
 

 
 :درس النصヱص: أヱا  *     

        
1- るالدال れشراぼح:  من المΑتゅヘظ المゅヘالنص ـ  تكرار بعض األ れراボف るΑان النص ـ  بداヱعن... 

 (0,5) (ボΑتصر عヴヤ مぼشرΑن )  (...تكنヱلヱجゅΑ ااتصゅل، الثゅボفる، ثヱرة ااتصゅل)              
  ن1( ......0 ،5)...مゅボلる  تヘسΑرΑ るΑتمحヱر مヱضヱعゅヰ حヱل الثゅボفる فヶ ظل ثヱرة ااتصゅل  :   فرضるΑ النص -

 
     2ぺ )  ـ るΑرヱالمح るΑضボال : ゆヱالشعヱ ュاأم るفゅボث ヴヤل عゅااتص ゅΑجヱلヱرة تكنヱر ثゅ(1).آث 

 ゆ ) دΑد الجدゅااقتص ヴمعن 
برات و      هヱ اقتصゅد المعヱヤمれゅ المعتمد عヴヤ الرぺسمゅل البشرヵ المゅلポ لヤمゅヰراれ الجدΑدة  خ التヶ    ال

 ن 2................(.........................................................1) تمكنه من اإنتゅج ヱاابتكゅر        
3 ぺ ـ) るالعاقヱ نゅΑان المعجمボالح: .. 

المعヱヤمれゅ ـ تكنヱلヱجゅΑ ااتصゅل ـ شبكれゅ ـ ヱسゅئط اإنتゅج ـ التسベΑヱ اإعامヶ  :  "   حボل  ااتصゅل
( 0،25  )...".          ثヱرة ااتصゅل ـ ااتصゅل ヱاإعاュ ـ 

         るفゅボل الثボح   "   : るـ المعرف ュΑヤالتعヱ るΑـ التربるس ـ المعرفゅل النヱボـ ع るΑفゅボالث るعゅـ البض るفゅボالث 
るثΑ(0،25)..."                             الحد (    لボعن كل ح るسبゅظ منゅヘلぺ るربعほب ヴヘكتΑ )

        るعل   : ..العاقゅヘت るر /عاقΑثほت(  るفゅボالث ヴヤل عゅر ااتصΑثほت) ثرほت ヱぺ ،(لゅاتصゅب るفゅボثر الثほت) (0،5 )
      

ゆ     ) ュΑヤالتع ゅعヱن   ... るالعاقヱ
( 0،75)...ـ تعュΑヤ نゅفع ، متボدュ ، مسΑゅر لヤمعرفる الحدΑثる : التحدΑد ヱالخصゅئص            

( 0،75 )...                                   ـ تعュΑヤ غΑر نゅفع  ، متほخر ヱغΑر مسΑゅر، مرتبط بمعرفる متجヱゅزة
            ゅمヰنΑب るرض  : العاقゅالتع ヱぺ دゅالتض ヴヤع るئمゅ(0،5)...ق 

 : الヤغるΑヱ لヤنص الخصゅئص    (    ج
            ـ الطゅبع التボرΑرヵ ـ الヤغる المبゅشرة ـ الヱضヱح ـ اأسゆヱヤ الخبرヵ ـ تكرار مجمヱعる من  

るالربط المائم れاヱدぺ فΑظヱتج عن تゅالن ポسゅح ـ التمΑتゅヘظ المゅヘن4(.............................1)...               األ  
 ..ـ تركゆΑ فボرة 4 

       ゅヰΑف ヴراعΑ :  ةヱالدع るقشゅمن ヴヤـ مدى قدرة الممتحن ع / るΑبゅجΑار اإヱاأد ヴرة إلゅكرة من خال اإشヘال
るヤمゅالش るΑالتنم ベΑボتح ヶف ゅヰب ュヰتس ュاإعاヱ لゅااتص ゅΑجヱلヱتكن れصبحぺ ヶ( 1،25)...          الت

        ヶالشخص ヵぺالر :  るΑヱتنم るسゅΑكل س ヶف ュاإعاヱ اصلヱالت ヴヤع ゆتゅالك るن  مراهنΑنتظر تثمΑ
( 0،5)...                      ترュヱ النجゅح

أن ثヱرة ااتصゅل ヱاإعاヱ  ュمゅ تمΑزれ به من تكنヱلヱجゅΑ متボدمぺ るثرれ عヴヤ جمΑع المجゅاれ،  : التعΑヤل      
 ن3(....................... 1،25)...             حΑث ぺصبح ااعتمゅد عヴヤ اقتصゅد المعヱヤمぺ  れゅسゅس اإنتゅج ヱاابتكゅر
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 المملكة المغゲبية الصفحة
 コヱارة التゲبية الヲطنية 

 اأكاديمية الجヲヰية للتゲبية ヱالتكヲين
تافيالت- جヰة مكناس  

 



 
 
 

 2/2                                                                                                     اامتحاラ الجヲヰي الヲヨحد لらヤكالヲريا
 

 -                                             るااستدراكي りرヱالد -   コヲليヲ2012-   ي 
 りسالك :          مادヨالヱ الشعب                                                     るبيゲالع るغヤال :るيらيゲالتج ュヲヤالع/るياضيゲال ュヲヤااقتصاد . ع/ الع

ゲالتدبيヱ                                                                                                                                                         /れجياヲلヲالتكنヱ ュヲヤالع / るيقيらالتط ラヲالفن
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 

 *ゅنيゅي:  ثヱغヤ(ن4:)الدرس ال 
    1ぺ ـ ) るΑمゅヰヘااست るヤالجم "  : るفゅボالث ヴヤر عゅهر هذه اآثゅمظ ゅ( 0،25 " ) ؟فم

 ( 0،25)التصヱر : المطゆヱヤ بゅヰـ       (0،25)اسュ  (مゅ ): نヱع اأداة ـ            
  ن1(..................................................................................0،25)حヶボΑボ : نヱع ااستュゅヰヘ           ـ 

ゆ        ) نゅبヱن المنسゅااسم" :   ヶّفゅボـ الث ヵّـ البشر るΑجヱلヱالتكن"( نΑبヱبمنس ヴヘكتΑ) (0،5 )
             るعدة النسبゅق  :  ゅヰヤقب ゅكسر مヱ ゆヱالمنس ュخر ااسべء مشددة بゅΑ ベゅن1(...............................0،5)إلح  

    2ぺ ا ( ـベゅج  : لطبゅاإنت #   ポاヰـ ا   (0،5)ااستゆΑلترك:  ヴمبنヱ ヴمعن るヤالجم るه صحΑف ヴراعΑ(0،5.........)1ن  
ゆ          ) ヶΑرا : ز التمゅعهـ  (0،25)انتشヱن :  るز النسبΑΑتم ヱぺ ظヱحヤ(  0،25)م

  ن1(......................................................................0،5)صحる المعنヱ ヴالمبنヴ  : لتركゆΑ               ا
  
  *ゅلثゅء: ثゅاإنشヱ (ن6:)درس التعبير 

 : من عنゅصر تュΑヱボ المヱضヱع       
ュゅع ベゅΑس ヶف るلヱボضع الヱ ـ           ...

...           ـ تヱسΑع الヱボلる من خال التヘكヱ  ポΑالتحΑヤل
 れداゅヰاستشヱ るヤمثぺ ュΑدボـ ت          (رΑثほهر التゅمظヱ نΑدゅΑالم...) 

るغヤال るسامヱ ポسゅالتمヱ ュゅـ اانسج           ...
      るظヱحヤم : ( るسبゅمن ゅراهΑ ヶالت れاゅر المجゅΑاخت ヶالممتحن ف るΑحر ュر بعض ... تحترゅستثمゅسمح له بΑُヱ

  ن6.................(...                   مヱ ゅرد فヶ النص بشرط ぺن Αعبر عنه بほسヱヤبه الخゅص ぺヱن ا ボΑتصر عΑヤه فボط
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


