
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2013  ي) 

 خゅص بゅلمترشحين الممدرسين     ـ المヱضヱع  ـ
 مدة اإنجゅز لـــالمعゅم ゅدةـــالم ポـゆ أヱ المسゅلـالشع ヱىـالمست

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/ 
 ュヱヤالتدبير عヱ دゅااقتص/ 

 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2 ال 
 سゅعتゅن
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                              :النص -1

 
 

        ル りرヲヤب ヶا فヰمع グأخ るヨحاس るヤحゲم ヶف ゲタعاヨال ラساルاإ モ7 دخるفゲعヨع الヨء مجتヶمع مج  ヌ 7るفゲعヨال ァتاルإ るんحدي ユ
دراれ تحقペ التعユヤ مدン الحيا7り كヨا  أルه سيكラヲ كفيا بヅみاベ مらا عヴヤ شكモ مستديユ يعモヨ فيه اإルساラب بヰا اヱالعモヨ عヴヤ اكتس

リتحسヱ ااقتصادي ヲヨرجاا  الن ラالسكا ロدヲسار يقヨك るيゲشらال るيヨتنヤل るدينامي ヶسゲت ユث リمヱ 7احدヲال ラΓا ヶدي فゲالف モالدخ
 .7 يكラヲルヲ فヶ الヲقク ろاته محヲرا لヤتنヨيヱ るهدفا لヰا ルヱساء

 

        ラا بأヱار أゲاإق リلك؟ ابد مグحقا ك ユه モヰف るفゲعヨال ヴإل ァヲلヲال ヶدأ فらヨحيث ال リم リيヱالنساء متساヱ メجاゲال ラا كاクإヱ
 るヨث " るفيゲمع りヲت" فج ヴヤع モヨيع ラه أルشأ リا مグهヱ 7れماヲヤعヨع الヨا مجتヰسゲالنساء يكヱ メجاゲال リبي れتاヱسيخ التفاゲ

لجنسيリ أحد التحدياれ الゲئيسيる  أماヲヰド ュر مجتヨع الグا تشكモ الامساヱاり بيリ . ااجتヨاعيる اأخンゲ التヶ تعاヶル منヰا النساء
 るفゲعヨال. 

      りتحدヨال ユته اأمヨヌル يグ7 الりأゲヨال メヲح ヶヨالعال ゲヨتぽヨال ラلقد كا(  リ1991بيكي)  るفゲعヨر الヱبد るعيヲالت ヶا فヨحاس
ヲجيا الجديدり فヶ تعるゃら النساء ヱاستقالリヰ الグاتヱ ヶمشاركتリヰ فヶ اقتصاد الヨعゲفる العالヱ 7ヶヨبガاル るタساء الヤらداヱ ラالتكنヲل
 るا. النامي るيルساルاإ るيヨالتن  ゲيゲتق ヶا جاء فヨبيكゲلعる  ュإبداع  2002لعا リفسه مル ュゲيح ヶبゲالع ユالعال ラأ ラゴحヨال リه مルأ

اラ تقدمه تقاルاれ الحاسゆヲ مリ الヨجااれ اشتゲاポ الゲヨأり فヱ  ヶأشار التقゲيゲ  أيツا إلヴ ما يヨكヱ . リإルتاجيル るصف مヲاヅنيه 
 りالجديد ゆゲالع れاقتصاديا ゲيヲتط ヶرها فヱلعب دヱ モヨالع. 

تيる بيد أラ الفقヱ ゲالتヨييゴ القائユ عヴヤ الجنسヱ 7اأميヱ 7るالحヲاجゴ الヤغヲيヱ 7るاルعداュ الらنヴ التحتيルヱ 7るقص الكفاءاれ الヨعヲヤما     
 るريヱゲツال れعطياヨالヱ عارفヨال ヴإل ユث リمヱ 7れماヲヤعヨヤل ヶヨع العالヨجتヨال ヴالنساء إل ァヲلヱ るヤقゲع ヶاضح فヱ モبشك ユヰيس

るゃالناش るفゲعヨال れعاヨمجت ヶف ポاゲلاشت... 
 

ヲلヱ ァヲحتヴ تتヨكリ النساء مリ ااستفادり مリ تكافぽ حقيقヶ لヤفソゲ مع الゲجاメ فヶ ميداラ الヨعゲف7る مリ الユヰヨ أラ يستطعリ ال      
 りゴيヨتヨال れعاヨجتヨال ヶف るタخا りجيا الجديدヲلヲالتكن ヲحル جهヲم ヶعヲル ユيヤتع ヴا ـ إلツـ أي リلكヱ 7るعام るبيゲت ヴإل テليس فق

 ク7 إメجاゲヤل るيヲق るنヨيヰاقع مسإ بヲال ヶيعد ف るجيヲلヲالتكن りاأدا ヴヤع りゲالسيط ラأるيゲهヲج るل . モيشك ラأ リكヨلك يク リا عツفヱ
قا إلヴ ااستقاメ الヨال7ヶ أラ هログ التكنヲلヲجيا تسヨح بヨヨارسる مجヲヨعる ييا الجديدゲヅ りإعداد النساء فヶ مجاメ التكنヲلヲج

كヨا . ヱقد يكラヲ فク ヶلك تجديد ヱاعد فヶ الヤらداラ التヶ تヨيモ فيヰا النساء تقヤيديا لらヤقاء فヶ الヨنメゴ.  متنヲعる مリ الリヰヨ عリ بعد 
إラ اارتقاء بالヨساヱاり ...نيる خاるタ فヶ مجتヨع الヨعゲفるيجب العモヨ عヴヤ إعداد الطالらاヱ れتدريリヰら عヴヤ الリヰヨ العヨヤيヱ るالتق

 .بيリ الجنسيリ مسألる مヤحる مリ أجモ تنヨيる الヨجتヨع ヱاコدهار الديヨقゲاヅيる فヶ قらヤه 
 

( بتصゲف )ما بعدها  ソ116 7 72002السنる 31:لعゲبヱ ヶافヶ 7 مقاربる النヲع ヱالتنヨيる 7 سヤسるヤ الヨعゲفる لヤجヨيع 7 عا:  المゲجع              
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 2/2اامتحا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ماد  :                                              るبيゲالع るغヤسالك         الヨالヱ الشعب :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 

      لمترشحين الممدرسينゅص بゅخ 
 

 
 :اأسئヤة -2         

      
 .ثュ أجゆ عن اأسئヤة ،اقرأ النص بتمعن                

 (ن15)درس النصوص: المجゅل الرئيس اأول * 
      

 ラ 1..................................................................ـ ضع عنヲاルا مناسらا لヤنصヱ 7حدد الヨحヲر الグي يヤんヨه 1     

      2  ゲاسط るد أربعヱحد ヶنص فヤل るريヲحヨال るيツص القガ2..............................................................ـ ل ラ  
 . الゲヨأり / مجتヨع الヨعゲفる/ التنヨيる: تتقاヅع فヶ النص ثاثる حقメヲ معجヨيる هヶ  ( أ  ـ  3           
 .7 ثユ فسゲ دالる هグا التقاヅع قدュ مリ النص ثاثる أمるヤん لكモ حقモ ـ                        
                 ゆ ) リالنص بي メخا リمるらتゲتヨال アالنتائヱ 7 るفゲعヨع الヨمجت ヴإل ァヲلヲال リنع النساء مヨت ヶالت ゆاらاأس 

 .عリ هグا الヨنع                         
                 ァ )الكا るيقゲヅ コゲفيهتب أب リヨيヰヨي الヲالغ ゆヲヤاأس リبيヱ 7النص ラヲヨツم チゲع ヶ4......................ف ラ 

     4 ンゲي يグر الكاتب الヲا تصヰتناقش فيヱ 7 れااستنتاجا ユا أهヰنヨツت るاسكヨمت りゲـ ركب فق  
مع إبداء    7" أラ إعداد النساء في مجاメ التكنヲلヲجيا الجديدة يشكモ طゲيقا مガتصゲا إلى ااستقاメ المالي"           

 ラ 3............................................................................................................ .الヨعモヤ رأيك                 
 

       *  المجا ل الرئيس الثゅني: مكون عヤوュ الヤغة )4ن( 
  モتأم リتييΓا リاليんヨال   ユث ゆヲヤطヨال ゴجルأ.     

   "؟ فモヰ هم حقا كグلك " ـ                   
."عداد الطالらاヱ れتدريヰらن على المヰن العلمية إ كما يجب العمモ  أيツا على コيادة " ـ                     
  .メヱفヶ الんヨاメ اأبيリ  أداり ااستفヰاヲルヱ ュعヰاヱ 7الゲヨاد مリ ااستفヰاュ  ( أ         ـ  1    
                 ゆ ) ヲحヶنヨالت ヴヤع るدال るヤヨج ヴإل るاميヰااستف るヤヨالج メ.  
    2  ヶルاんال メاんヨال リد مゲـ  اج:  
.ثユ بيルコヱ リيヨヰا مع الشكモ التاュ  7مصدريリ ( أ                   
               ゆ)  ضح قاعدヱヱ 7 باヲا منسヨاس ユته 7 ثらسル り فهドヱ るدال るヤヨج ヶف.  

              ァ ) ナلف リم モيادة"اجعコ  "ベاらا الطグع هヲル リبي ユ7 ثるدال るヤヨج ヶاقا فらヅ...........................................4 ラ  
 

 * المجゅل الرئيس الثゅلث: مكون التعبير واإنشゅء )6ن(
 

:يقメヲ الكاتب فヶ آخゲ النص               
"ار الديمقゲاطية في قلらه تنمية المجتمع ヱاコده أجモ إラ اارتقاء بالمساヱاة بين الجنسين مسألة ملحة من "      
           りارヰم ヶته فヨヤا ما تعゲヨんالكاتب 7 مست るلヲسع فيه قヲا7 تヨشائيا منسجルعا إヲضヲر مゲـ ح "りゲسيع فكヲ6....."ت ラ  
  
  
  

 

  
      

       



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  (2013   ي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 لـــالمعゅم ゅدةـــالم ポـゆ أヱ المسゅلـالشع ヱىـالمست

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2 ال 
 سゅعتゅن
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 :درس النصヱص: أヱا *      

        
 واﾟمرأة في مجتمع  اﾟتنمية/ ةمﾞانة اﾟمرأة في مجتمع اﾟمعرف/ ة ومجتمع اﾟمعرفةأاﾟمر ) : وضع اﾝعنوان – 1 

 ن 1.......(..........................0720)اإنسان واﾟتنمية : ر اﾟمحو  (يقبل ﾞل عنوان مناسب( )  07،0....)(اﾟمعرفة

 : اﾝقضية اﾝمحورية – 2
- ﾟنساءإبراز اﾟاتب وضعية اﾞ  معرفة وﾟخصوصافي عصر مجتمع ا ﾟب｀دان اﾟمساواة بين  نامية ، في اﾟى اﾟودعوته إ

وجيا اﾟجديدة، ﾟتحقيق  وج إﾟى مجتمع اﾟمعرفة وااستفادة من اﾟتﾞن゚و  ﾟ｀مرأة اﾟذاتي واﾟماﾟي ااستقال اﾟرجال واﾟنساء في اﾟ゚و
ته        ن 2  .................................................................... اﾟمجتمع  اﾟفاع｀ة في تنمية ا ومشا゙ر
 :اﾝحقول اﾝمعجمية ( أ-3
 (0720) ..." مية اﾟمجتمعنت –اﾟتنمية اإنسانية  –محورا ﾟ｀تنمية  –اﾟتنمية اﾟبشرية : " ميةنحقل اﾟت -
وجيا اﾟجديدة  -مجتمع اﾟمع｀ومات –جوة معرفية ف  –إنتاج اﾟمعرفة  -: " حقل مجتمع اﾟمعرفة - اﾞﾟفاءات  –اﾟتﾞن゚و

وجية   (     0720)..." تقانات اﾟحاسوب –اﾟتﾞن゚و
وج اﾟنساء  -....نساء اﾟب｀دان -اﾟمرأة: " اﾟمرأة حقل -        تهن  –استقاﾟهن  –゚و  اﾟطاﾟبات  -طنيهانصف مو  –مشا゙ر

 (ﾞﾟل حقل أمث｀ة  ةيﾞتفى بثاث)            ( 0720..." )يستطعن  –تدريبهن  –      
   تفسير داﾟة اﾟتقاطع -

وج إﾟى مجتمع اﾟمعرفةإﾟى جانب اﾟرجال ها اﾟتنمية اﾟبشرية اﾟشام｀ة رهينة بإسهام اﾟنساء في إن      (.0720)عبر اﾟ゚و
                                                                                               –انعدام اﾟبنى اﾟتحتية  –اﾟحواجز اﾟ｀غوية  –اأمية  -...عدم اﾟمساواة بين اﾟجنسين  –اﾟفقر : ) اأسباب اﾟمعيقة( ب 

ﾟمع｀وماتية نقص اﾟفاءات اﾞ– رجال｀ﾟ قويةﾟهيمنة اﾟ(  1 ) ...(ا 
 :اﾝنتائج اﾝمترتبة  -
  –واﾟماﾟي  ي عدم ااستقال اﾟذات –تعميق اﾟفجوة اﾟمعرفية بين اﾟرجال واﾟنساء  -...ترسيخ اﾟتفاوتات ااجتماعية)-

ة أو –حرمان نصف اﾟمجتمع من اإبداع واانتاجية       (. 1)... اإسهام في اﾟتنمية عدم اﾟمشا゙ر
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 المملكة المغゲبية الصفحة
التゲبية الヲطنية コヱارة   

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

 



 3/ 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2013    -ي 
         りماد  :    るبيゲالع るغヤسالك                                                  الヨالヱ الشعب :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 
 ـ      عناصゲ اإجابةـ                                                   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :اﾝطريقة واأسﾞوب واﾝوظيفة ( ج 

 (070...)استنباطية، من اﾟعام نحو اﾟخاص:  ﾟطريقةا -
 ن 4............................................................................(070 )خبري : اﾟمهيمنوب ｀أسا -
بداء اﾝرأي...ترﾜيب فقرة  – 4   مع اﾝمناقشة وا 
يب فقرة متماسﾞة ومنسجمة تتضمن)  (: ينتظر ت゙ر

 ( 1)..اانتظارات -..ج اﾟمترتبة عنهااﾟعراقيل واﾟنتائ -...يةر اﾟتذﾞير باﾟقضية اﾟمحو :  أهم ااستنتاجات -
   ( 1) ...( وتح｀ي｀ه عبر اﾟشرح واﾟتفسير..تفﾞيك اﾟرأي...)مناقشة تصور اﾞﾟاتب -
 ن3..........( 1) اﾟمقنعاﾟموافقة أو اﾟمخاﾟفة جزئيا أو ﾞ｀يا ﾟتصور اﾞﾟاتب مع اﾟتع｀يل ) : إبداء اﾟرأي اﾟخاص -

 درس اﾞﾝغة: ثانيا    
 

                            ، أو(070) اإنﾞار / اﾟمراد من ااستفهام  –( 0720)حرف :  نوعها -(0720)هل :  أداة ااستفهام(أ  -1  
 تفيد اإنﾞار  مست｀زمة نجازية إ  قوة            

 ن 1225 .................................... ..(..........ﾟيتهم)أو ( 0720)يا ﾟيتهم حقا ﾞذﾟك :... اﾟتحويل( ب       

 وزنها مع اﾟشﾞل         ﾟمصادرا( أ-2   
 (وزنيهما مشﾞوايﾞتفى بمصدرين مع )  َفَعلاﾟعمل                     -    
 ةا゚َ عَ زيادة                     ف   -    

وزنيهما ﾟ(070 )｀مصدرين ) العَ ف  إ                      إعداد -      (070)゚و
 ن 1.....................................................................يل     ـع  ف  تَ    تدريبهن               -     

 
 
 

 
 
 



 
 3/3                                                                     متحاラ الجヲヰي الヲヨحد لらヤكالヲريااا

 
                                             - るااستدراكي りرヱالد-    コヲليヲ2013    -ي 

         りماد  :                                    るبيゲالع るغヤسالك                  الヨالヱ الشعب :るيらيゲالتج ュヲヤالع/るياضيゲال ュヲヤااقتصاد. ع/ الع 
                                                                                                                                                        ゲالتدبيヱ /ヲالتكنヱ ュヲヤالعれجياヲل /るيقيらالتط ラヲالفن 

 ـ عناصゲ اإجابة ـ     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 : اإسم اﾟمنسوب( ب    
سر ما قب｀ها  -:  قاعدة اﾟنسبة     (0720)اﾟع｀مية  -        (0720)إﾟحاق ياء مشددة بآخر ااسم ゙و

   - ﾟمنسوب صحتها : ) توظيفاﾟاسم اﾟ متضمنةﾟجم｀ة اﾟيب ا  ن5775(   ....... 0720) (ومبنى  عنىم يراعى في ت゙ر
يب ا -(ج       ن1(......... 0720 )ــــــ بيان نوع اﾟطباق  (07،0)يراعى في جم｀ة اﾟطباق صحة اﾟمبنى واﾟمعنى : )ﾟت゙ر

 : درس اﾝتعبير واإنشاء: ثاﾝثا   
 :من معايير اﾟتقويم  -      
 (1)  (مقدمة ، عرض، خاتمة)اعتماد تصميم ﾟ｀موضوع  -        
ة اﾞﾟاتب باﾟتح｀يل واﾟمناقش -          (170) ...واﾟتفسيرة توسيع ق゚و
 (170)...اﾟمناسبةاأمث｀ة و تدعيم اﾟمناقشة باأدﾟة  -        
 (1)...اانسجام واﾟتماسك وحسن اﾟربط بين اﾟفقرات واﾟجمل -        
 ن6..........................................................(1)  توظيف ﾟغة س｀يمة، واحترام عامات اﾟترقيم -       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


