
 

 :النص

 المغرゆ ينضュ إلى المركز الدヱلي لأبحゅث حヱل السرطゅن
 الريمي يゆヱأ

 بヤد أヱل بذلポ ليصبح لバضヱيته المغرゆ انضمュゅ عن السرطゅن حヱل لأبحゅث الدヱلي المركز أعヤن         
 حヱل اأبحゅث تطヱير من سيمكن مュヰ انヘتゅح ヱهヱ" الゅバلميる، الصحる لمن مる التゅبع المركز لヰذا ينضュ إفريボي

 .بヤدا 25 أعضゅئه عدد ヱالبゅلغ الدヱلي المركز عن الصゅدر الباパ يヱボل" اإفريボيる الゅボرة في السرطゅن

       ュゅانضم ゆمركز المغرヤتي لほفي ي れقヱال ヵن فيه أصبح الذゅالسرط ゆني السبゅالث れゅفيヱヤالمبكرة ل 
ゆلمغرゅب ゆحس ゅم れنヤعنه أع るمن م るالصح るلميゅバفي ال ゅヰتشريح るيバضヱغير اأمراض ل るديバفي الم 
ュلゅバخال ال ュゅバضي الゅالم. 

 المركز بين المゅضيる السنヱاれ خال لヤتヱゅバن نتيجる" جゅء لバضヱيته المغرゆ انضمュゅ أن المركز ヱأكد       
るمؤسسヱ るمى الヤس るيゅقヱヤعاج لヱ نゅزارة السرطヱヱ ،るدف الصحヰير بヱتط れمي البحث قدراヤバل الヱح 
ベطر るيゅقヱاج الバالヱ ن منゅالسرط." 

 المغرヱ ،ゆبين بينه التヱゅバن عヤيゅヰ سيرتكز التي المجゅاれ الゅバلميる الصحる لمن مる التゅبع المركز دヱعدّ        
ゅヰلヱأ ュديボالمركز ت ュدعヤني لボالت ュييボن عن الكشف برامج لتゅسرط ベعن ،ュين الرحヱالتكヱ ل فيゅفحص مج 
ュر الرحゅ لمنゅل بヘالتكヱ れゅبゅإصゅب ゅقبل م るنيゅالسرط ベنバل ،ュالرح ュير ثヱدة برامج تطヱالج. 

        ّヤعヱベ "فرヱد كريستヤايヱ "لي المركز مديرヱث الدゅل لأبحヱن حゅى السرطヤع ュゅانضم ゆمركز المغرヤل 
 في ヱالمسゅهمる السرطゅن محゅربる في ヱجديته التزامه عن أبゅن لヤمركز انضمゅمه خال ヱمن المغرゆ" بكヱن
 عن المبكر بゅلكشف مرتبطる مشゅريع من سيستヘيد المغرゆ بほن مضيゅヘ ،"المرض هذا حヱل الヤバمي البحث

 .منه الヱقゅيヱ るطرベ الثدヵ لسرطゅن بゅلنسبる خصヱصゅ السرطゅن

 لヤسرطゅن تバرضゅ اأكثر الرجゅل ヱيبボى بゅلسرطゅن، جديدة إصゅبる ألف 35 سنヱيゅ المغرヱ ゆيسجل       
 امرأة ألف 111 لكل إصゅبる 111 مゅボبل رجل ألف 111 لكل بゅلنسبる إصゅبる 121 تسجيل يتュ حيث

 متبヱعゅ المゅئる في 36 بنسبる المغرゆ في النسゅء تصيゆ التي السرطゅنれゅ قゅئمる الثدヵ سرطゅن ヱيتصدر
 .الرحュ عنベ بسرطゅن
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 اأكاديヨية الجヰوية للتربية ヱالتكوين
ラاヨة فاس بولヰبج 

الヨوحد لنيل اامتحاラ الجهوي 
 りكالوريا شهادらال 

 

 
 ヲ: المعゅمل 

 
ヲ/ヱ 

 س ヲ: مدة اإنجゅز  من سポヤ البكゅلヱريゅ اأヱلىالسنる : المستヱى
 العゅديる: الدヱرة    الヤغる العربيる: المـــــゅدة
るالشعبــــ :るنيボالتヱ るميヤالع ゆجميع الشع るالدراسي るالسن :

ヲヰヱヴ/ヲヰヱヵ عヱضـــــــــــــــヱالم 



 

 (  ن01)مكヱن النصヱص : أヱا

0- ゆゅع الخطヱافترض نヱ رجيゅمن مؤشر خ ベヤينتمي إليه النص انط ヵ(ن1)  .الذ 

 (ن1. )اذكر الヱバامل التي سمحれ لヤمغرゆ بゅانضمュゅ إلى المركز الدヱلي لأبحゅث حヱل السرطゅن -2
 (ن1.   )"اإفريボيヱ るهヱ انヘتゅح مュヰ سيمكن من تطヱير اأبحゅث حヱل السرطゅن في الゅボرة: "الヱボلる اآتيるاشرح  -3
0-  ヱأ  ゅヘأل るバاستخرج من النص أربれراゅعب  ゆゅى الخطヤينتمي إليه،تدل ع ヵأخرى الذ ゅバأربヱ  لゅلمجゅتتصل ب

 (ن2. )الصحي
 (ن1.  )بバد نヤボه إلى ヱرقる تحريرポبゅلمنゅسゆ امأ الجدヱل المヱالي  -2

 الヰدف من نشره مヱضヱعه نゅقヤه مصدر الخبر

    

 (ن1)  .مع التمثيل، ヱالمヱضヱعيゅ るأمゅنるبأن النص يتميز  تبين حدد ثاثる م ゅهر  -0
الصحي في  الヱضع التي يゅバني منゅヰ كراهれゅ المشゅكل ヱاإتشير فيゅヰ إلى اكتゆ فボرة ا تボل عن ستる أسطر  -7

ゆالمغرゅزهヱゅتج ベゅآفヱ ،.  (3ن) 

 ゅنيゅث : るغヤال ュヱヤع (ط  10ボن) 

 (ن2:  )مバتمدا عヤى الجدヱل التゅليمتنヱعる مصゅدر  أربるバ الرابるバالボヘرة من ستخرج ا -0

 ヱزنه الバヘل ヱزنه المصدر

    

 (ن2)  :نشئ مゅ يヤيأ -2

 .التمني حيث يヘيداュ اأمر ببصيغる المضゅرع المボرヱن بأمرا تتضمن جمるヤ  - أ

ゆ -   るヤجمゅヰمع تحديد طرفي るرة تصريحيゅバتتضمن است  .  

 ゅلثゅء : ثゅاإنشヱ التعبير (ط  10ボن) 
 :اإلكترヱنيる الヱطنيるجゅء في أحد المヱاقع 

    " ゅيرة، كمボヘال れゅئヘヤل るعيゅااجتمヱ るديゅع ااقتصゅضヱمن أجل تحسين اأ ヵヱع تنمヱمشر るالبشري るتنميヤل るطنيヱدرة الゅالمب
 "أنゅヰ شكل متボدュ من المゅボربる التشゅركيる بين المجتمع المدني ヱالسヤطれゅ المحヤيヱ るالمنتخبين ヱبゅقي المتدخヤين

   ュヱاليس اليヱ01/2/2102. ك   

 .تヱسيع فكرة ةتヱسع في هذا الヱボل مستثمرا مゅ اكتسبته من مゅヰر

 

 ヲ/ヲ امتحゅنれゅ البكゅلヱريゅ                     أكゅديميる جるヰ فゅس بヱلمゅن     
 المヱضヱع من سポヤ البكゅلヱريゅ اأヱلىالسنる : المستـヱى         الヤغـる العربيـる                      : المゅدة

るرةجميع الش: الشعبヱالــــد            るنيボالتヱ るميヤالع ゆع :るديゅالع  ヲヰヱヵ 



 

 

  るتربيヤل るيヱヰالج るديميゅين اأكヱالتكヱ 
 جるヰ فゅس بヱلمゅنب

الヨوحد اامتحاラ الجهوي 
りكالوريا لنيل شهادらال 

 

 
 ヲ: المعゅمل

 
ヲ/ヱ 

 س ヲ: مدة اإنجゅز الヤغる العربيる: المـــــゅدة
 العゅديる: الدヱرة من سポヤ البكゅلヱريゅ  اأヱلىالسنる : المستヱى
るالشعبــــ :るنيボالتヱ るميヤالع ゆجميع الشع るالدراسي るالسن :ヲヰヱヴ/ヲヰヱヵ 

 عنゅصر اإجゅبヱ るسュヤ التنボيط
 

 

るصر اآتيゅلعنゅمين بヤالمتع れゅبゅإج ュيヱボيستأنس في ت: 

 (  ボطن01)مكヱن النصヱص : أヱا
أن النص ينتمي إلى ヘترض يヱ ،(اسュ الجريدة اإلكترヱنيる أヱ الصحヘياسュ ) من مؤشر خゅرجيالمترشح نطベヤ ي  -1

 ن1 ...................................................................................................... .الخطゆゅ الصحヘي

كثرة الヱفيれゅ بسبゆ : السرطゅنذكر الヱバامل التي سمحれ لヤمغرゆ بゅانضمュゅ إلى المركز الدヱلي لأبحゅث حヱل ي  -2

       التزاュ المغرヱ ゆجديته في محゅربる السرطゅن  –التヱゅバن بين المركز ヱمؤسسる الる سヤمى  –مرض السرطゅن 

 ن1 ...............................................................  مسゅهمる المغرゆ في البحث الヤバمي حヱل السرطゅن –

جراء اانضمュゅ إلى المركز ヤى الヱヘائد التي يمكن أن يجنيゅヰ المغرヱ ゆبゅقي الدヱل اإفريボيる الヱボلる مركزا عشرح ي -3

 ن1.........................  ...........................................................   .الدヱلي لأبحゅث حヱل السرطゅن

 ن    1 .................. عベّヤ –عّدد  -أعヤنれ  -الباパ  -عヤن أ: تدل عヤى الخطゆゅ الصحヘي الバبゅراれ التيلゅヘ  أヱ اأ*   -4

       تشريح  –الヱفيれゅ  –من مる الصحる الゅバلميる  –السرطゅن : تتصل بゅلمجゅل الصحياألゅヘ  أヱ الバبゅراれ التي * 

–  るديバاأمراض غير الم–  るزارة الصحヱ– اجバالヱ るيゅقヱن1.........  ........................................ ... ال 

 ن1.................................................................................................  : كمゅ يヤيمأ الجدヱل ي -5

 الヰدف من نشره مヱضヱعه نゅقヤه الخبر مصدر

 لأبحゅث الدヱلي المركز
 السرطゅن حヱل

 ゆヱفي أيゅالريميالصح /
 سبريسه

ュゅانضم ゆمركز  المغرヤل
 حヱل لأبحゅث الدヱلي

 السرطゅن

اإشゅدة بمجヱヰداれ / التنヱيه
 るيゅقヱل الゅفي مج ゆالمغر
 ヱالバاج من داء السرطゅن

  

 حヱل لأبحゅث الدヱلي المركز)التنصيص عヤى مصدر الخبر  -:ヱالمヱضヱعيる في النص اأمゅنる م ゅهر من -6

تボديュ  –( السرطゅن حヱل لأبحゅث الدヱلي المركز مدير" ヱايヤد كريستヱفر")ذكر اأسمゅء ヱالصれゅヘ  –( السرطゅن

 るيヱمئ ゆنسヱ れゅئيゅإحص (لغゅئه عدد البゅدا  25 أعضヤفي 36 -ب るئゅالم)  . .......................................ن1 

 نヱ ، ..  ...3آفベゅ تجヱゅزهゅالصحي في المغرゆ يشير فيゅヰ إلى إكراهれゅ الヱضع  أسطركتゆ فボرة ا تボل عن ستる ي -7

 



 ヲ/ヲ امتحゅنれゅ البكゅلヱريゅ                     أكゅديميる جるヰ فゅس بヱلمゅن     
عنゅصر  من سポヤ البكゅلヱريゅ اأヱلىالسنる : المستـヱى         الヤغـる العربيـる                      : المゅدة

るبゅاإج るجميع الش: الشعب るميヤالع ゆرةعヱالــــد            るنيボالتヱ :るديゅالع ヲヰヱヵ 
 

 ゅنيゅث : るغヤال ュヱヤع (ط  10ボن) 

 ن2 ...................................: ستخرج من  الボヘرة الرابるバ أربるバ مصゅدر متنヱعる مバتمدا عヤى الجدヱل التゅليي -0

 

 ヱزنه الفعل ヱزنه المصدر

 التفゅعل التعヱゅن
 

 تعヱゅن
 

 تفゅَعل
 

ュديボت /ュييボين/ تヱير/ التكヱتفعيل تط 
 

ュ ｚقد/ ュ ｚن/قي ｚヱر/ ك ｚヱط 
 

ل ｚفع 
 

ュفْعل فحص/ الكشف/ دع 
 

 فَحص/ كَشف/ ュدعَ 
 

 لفعَ 
 

 
 التكفぁل

 
ل ぁالتفع 

 
 تكفｚــل

 
ل ｚتفع 

 

 ن2.........................................................................................................  :  نشئ مゅ يヤيي -2

 .جمるヤ تتضمن أمرا بصيغる المضゅرع المボرヱن باュ اأمر بحيث يヘيد التمني - أ

ゆ -  ゅヰمع تحديد طرفي るرة تصريحيゅバتتضمن است るヤجم   . 

 

ゅث ゅء : لثゅاإنشヱ التعبير(طن 10ボ) 

るيير اآتيゅバة  المゅبمراع ュيヱボالت ュيت: 

 ゅヰإجراءاتヱ سيع فكرةヱرة تゅヰم れゅنيボيف ت ヱتヱ عヱضヱلمゅط بゅن4..........  ..................:   ..............اارتب 

  جيヰمن ュد تصميゅاعتم :-   るدمボعرض   -م- るتمゅن1.......................   ..................    .................خ 

 جヱلمنتゅء بゅااعتن :-  るغヤال るع  -سامヱضヱالم ポسゅتم–  ュالترقي れゅن1....  ..............................    ...عام 

 
 

 


