
 :النص
 يا أخـــــــي

 يا أخي          

 أنا ا أسأメ من أي بボاع اأرチ جゃت؟          

 في صヘاء الヘجر أュ في الليالي الدافゃة؟          

 في اصヘرار الشヨس نّداها اأصيل          

 أュ ترン في سヨرり النيل الجヨيل؟           

 まنヨا أبحث في عينيك عن لحن صديق          

 عن سガاء الボلب، عن فيض الヨحبة          

 まنヨا أبحث عن ヱاحة صدヱ ベادعة           

 تبسط اأمن بأيامي ドاا مゃヨトنة          

 まنヨا أبحث عن بسヨة ヱّد صافية          

 تبيّض أنغاュ اإخاء خلヰヘا          

                        ****** 

 يا أخي           

          ポي في يدヘك ゥعندما ترتا 

 سيゆヱグ الヨستحيل           

 سوف نبني عالヨا غّض الダور          

 ينبت الゴيتوラ مツガرا علヴ كل ヅريق          

 ヱالحヨاュ اأبيض الوديع يغدヱ آمنا          

          ゥرヘالヱ 

 سوف تلヱ ヴボجヰه الダافي الجヨيل           

 مشرقا في كل شباヱ ポشرفة           

 حيث يغدヱ الحب في كل فぽاد           

 コهرり بيツاء فيحاء العبير          
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 اأكاديヨية الجヰوية للتربية ヱالتكوين  
ラاヨة فاس بولヰبج 

                     に/な   اﾝصفحـة    للبكالوريا   الヨوحد اامتحاラ الجヰوي 
 ギガست｀ﾝمن سلك البكالوريـــا :ا ヴلヱية  السنة اأﾜاﾁااستد ｰﾁガدﾝاに1な2 

  ｰدｭـ｀ﾝية :اｯﾁعﾝلغة اﾝا ﾂｭاإنج ｰـل ｀د｀ｭع｀ﾝا 
 

ｮشعﾝا(ｰ:) 

 に ﾃ に ج｀يع اﾝشعｮ اﾝعل｀ية ガاﾝتﾚنية
 

 اガ｀ﾝضــــــــــــــــガع
 



 ﾃｭدي｀ية فｭﾜوي                أヰالج ラوحد  اامتحاヨحة للبكالورياالヘダال に/に 

  ｰدｭ｀ﾝلغة: اﾝية اｯﾁعﾝا       ギガست｀ﾝسنة : اﾝاﾝガىاأ ｭيﾁガﾝｭﾜｯﾝا ﾛسل ヰ｀ ｰﾁガدﾝية اﾜاﾁااستد    ヲ4ヱ0 

ｮشعﾝا(ｰ):نيةﾚتﾝاガ عل｀يةﾝا ｮشعﾝع ج｀يع اガضــガ｀ﾝا 

 

  (نヱ4)مكون النصوص  : أوا

 ヱ.  (1ラ)عنوانه انطاقゅ من ماحるヌ شヤムه العヱュゅموضوعه فゲضيる حوメ نوネ النص  ضع-1

 (1ラ)   . في النصالواケدり بコゲ مゅヌهゲ التسゅمح أ -2

3-りゲعゅالش メقو ゥゲاش:  (1ラ) 

                                ポكاي في يد ゥゅتゲت ゅعندم 

 .سيゆヱグ الヨستحيل                                

1- るيعらل الطボح ヴي إلヨتنت  ゅألا るبعケأヱ ラゅل اإنسボح ヴي إلヨتنت  ゅألا るبعケد من النص أゲاج(  .1ラ)  

 (1.1ラ) الحュゅヨ   -الزيتوラ   -الواحる  : تيる الواケدり في النصالれゅヨヤム اآالヨعゅني ヱالدااれ التي توحي بゅヰ  بين -1

9- ヰيات ヱ بينヱ من النص りケゅااستعヱ ケاゲムتي التゲهゅヌِل لんمゅヨ.  (1.1ラ) 

 (3ラ)   .الشゅعりゲ في هグا النصالتي عれゲら عنゅヰ مメゅ اآاكتب فりゲボ تらدヵ فيケ ゅヰأيك حوメ إمラゅム تحボق -1

 

 (ن40) عヤوュ الヤغة : ثانيا

 (2ラ)  :اكتب اأعداد اآتيる بゅلحヱゲف -1

       " りゲخゅらمتن ال ヴヤع ゲفゅ12س ヱ ゅらيら11ط ヱ るندسヰ21م ヱ るらلゅ69ط ゅئحゅس" 

 ヱالゅんنيる تشتヨل عヴヤ استاュゅヰ اأヱلヴ تشتヨل عヴヤ نヰي خァゲ إلヴ معنヴ الدعゅء، : اكتب جヤヨتين -2

 (2ラ)  .خァゲ إلヴ معنヴ التヨني     

 
 (ن40)  التعبير واإنشاء: ثالثا

 .قيるヨ إنسゅنيる نらيるヤ، تتゲسخ جケヱグهゅ في اأسりゲ الصغيヱ ،りゲتنتشゲ فヱゲعゅヰ في الイヨتヨعالتسゅمح 

 ログسع هヱ اゲヨんمست るولボالりゲムتوسيع ف りケゅヰسته في مケد ゅلك  مクヱاゲسط ゲعش るبعケل عن أボا ي ネفي موضو. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 اأكاديヨية الجヰوية للتربية ヱالتكوين  
ラاヨة فاس بولヰبج 

                     1/1   اﾝصفحـة    للبكالورياالヨوحد اامتحاラ الجヰوي 

 ギガست｀ﾝا: ｭيـــﾁガﾝｭﾜｯﾝا ﾛﾞس ヰ｀ ىﾝガسنة اأﾝية  اﾜاﾁااستد ｰﾁガدﾝ4112ا 

  ｰدｭـ｀ﾝية :اｯﾁعﾝغة اﾞﾝا ﾂｭاإنج ｰـل ｀د｀ｭع｀ﾝا 

ｮشعﾝا(ｰ:) 

 ﾃ 4 4 ج｀يع اﾝشعｮ اﾝعﾞ｀ية ガاﾝتﾚنية

 عنｭصﾁ اإجｯｭة ガسﾟﾞ اﾝتنﾚيط         

 

 :يستأنس في تقويュ إجاباれ المترشحين بالعناصر اآتية

 ( ن01)مكون النصوص  : أوا

 1ラ..... انطاقゅ من ماحるヌ شヤムه العヱ ュゅعنوانه ( التسゅمح )ヱموضوعه ( شعヵゲ)فゲضيる حوメ نوネ النص يツع الヨتゲشح  -1

التゲفع عن اانتゅヨء الイغゲافي ヱالعゲقي، الصدق، اأمن، الطヨأنينる، اأخوり، : يコゲら مゅヌهゲ التسゅمح الواケدり في النص مんل  -2

 1ラ........................................   ..............................................................................      الساュ، الحب

 1ラ .....مゲكزا عヴヤ قيるヨ التゅツمن ヱالتعラヱゅ بين بني الらشゲ لヤتغヤب عヴヤ الヨصゅعب ヱتحボيق اأمゅني   شゥゲ قوメ الشゅعりゲي -3

4-  るالعاقヱ るالدالي メوボالح  ゅヰ1...............................................  .........................................................بينラ 

 ....أخي، أسأメ، جゃت، أبحث، الヤボب، الヨحるら، أيゅمي، بسるヨ، كاي، يدポ: تنتヨي إلヴ حボل اإنسラゅالتي لاゅ  اأمن * 

 ...اأチケ، الاゲイ، الشヨس، اأصيل، ، ヱاحる،  اメ، الزيتوラ، الحュゅヨ : يعるتنتヨي إلヴ حボل الطらالتي لاゅ  اأ من* 

مラゅム ااستゲاحヱ るالガصب  :الواحる *: الヨعゅني ヱالدااれ التي توحي بゅヰ الれゅヨヤム اآتيる الواケدり في النص من بين -5

メゅヨイالヱ*... ラالزيتو :るらحヨالヱ ュالسا...  -  ュゅヨالح :るالوداعヱ مヤ1.1  ....................................................  السラ 

الヨتるヤんヨ في التأكيد عヴヤ بعض الボيم ヱتشガيصゅヰ إلら  ヴين ヱ ياتゅヨヰيلゅヌهゲتي التゲムاヱ ケااستعりケゅ من النص ヱالヨتゲشح んヨِل ي  -6

 1.1ラ.......................  .....................  ..منゅسبلي عヤيヱ ゅヰخヤق إيネゅボ إغنゅء دالる النص ヱإضاゅء طゅبع جゅヨجゅنب 

 3ラ.   .....................   حوメ إمラゅム تحボق اآمメゅ التي عれゲら عنゅヰ الشゅعりゲ في هグا النص يムتب فりゲボ يらدヵ فيケ ゅヰأيه -7

 (ن10)عヤوュ الヤغة   : ثانيا

ヱ-  ヱ るボبゅطヨعدتي الゅق ゅاعيゲم ゆوヤطヨشح الゲتヨز الイم إلى حروفينゅفي تحويل اأعداد من أرق ゆاإعرا  ..........  .ヲ  ن 

ヲ- تينヤヨشح جゲتヨتب الムل : يヨتشت ヴلヱاأヱ ءゅالدع ヴمعن ヴإل ァゲي خヰن ヴヤل  عヨتشت ァゲخ ュゅヰاستا ヴヤع るنيゅんال 

 نヲ....................  ..................................................................................    .إلヴ معنヴ التヨني

 (ن10)التعبير واإنشاء  : ثالثا

           ﾏグضグヱﾟｮ ヰيグﾜفي ت ゴعｮيرｳآتيｮ عاييرヱﾟｮ: 

 اギتｮءｮرｺإグ ｲارギヱﾟｮ ｴنياﾜيف تﾎグت  : ザرأﾟｮ ءｮﾁｱإ ،ｳارنﾜヱﾟｮグ ｳﾈناقヱﾟｮ ،ﾁهｮグﾈﾟｮグ ｳ｀ｷヱأｮ ،تح｀يلﾟｮグ ｻرﾈﾟｮ ،تعريفﾟｮ
 ﾉﾀﾈﾟｮ..............  ................................................................  ................4ヮ 

  يｺギنヱ ヰيヱﾊت ﾁاヱعتｮ :-   ｳヱﾁﾜヱ-   ﾋعر- ｳヱاتﾀ.............    .......   ..........................ヱヮ 

 ｸグنتヱﾟاｱ اعتناءｮ: -  ｳغ｀ﾟｮ ｳヱسا-   ｳｱتاﾞﾟｮ ｳيｭグرﾜヱ-  ﾏグضグヱﾟｮ ﾝاسヱت.......  .........  .............ヱヮ 
 


