
 
 
 
 
 

 

 
 .ダガص نやヱ るトボحりギ لحسن やلギボわيم ヱلゅレバヤيる بケヲقや るلわحゲيゲت     

 (ラゅわنトボ ) التمゲين اأول
  ま لボنやقمケ كل ュゅأ أمトخ ヱحيح أダأجب بヱ るليゅわلや れゅحやゲわاقや ュゅقケأ ゲيゲحわلや るقケヱ ヴل: 

 .فボط  やلヤツバي من أليゅف عらダيる يや ラヲムわلレسيج .1
 .コين やلらダバي やヱلヤツバيやلヤトق やلヨバل やلメゅバヘ لや ゅヰイヤلやヲヰء تヨツن やلケゅヨわين やلゲيゅضيや るلわي تンゲイ في .2
3. るميヲثゲج チやゲأم れゅجيケأや. 
 .B  عヴヤ مヲلや ギلA ギムヤلشガص من やلダヘيや るヤلギمヲيる  ء やلゲムيや れゅلحやゲヨءゅيحヵヲわ غش .4

 
 (نボط 3)  ثانيالتمゲين ال

 .ま愈ل靖  ヴفやゲغれゅ مゲقるヨ من  6تヲجギ في やلレص やلゅわلي 
سيゅلる : يや りるلゅレヨسるら من بين やلや れやケゅらバآتやلケゅらバحキギ عケヱ ヴヤقや るلわحゲيゲ لムل ケقم من أケقや ュゅلレص  -

 るكيゲح るيらダيب  ٭عイわسヨلや ヲツバلや٭    るحسي るيらダع るلゅكي   ٭سيゲصل حヲ٭م    るلحسيや れاらボわسヨلや
 . ٭مヲصل حسي  ٭

 
るجゅهま ج عنわレيع يゲل سバف キケ ヲه サゅムバانや..靖..شأ  ؛レل حسي تらボわخل مسギكي تヲش サゅムバنや ب كلヤトわيヱ

ヴヤع ロやヲわمس..柳 ..لボレُت るトسやヲب ..薮.. ヴلま ゅヰلヲيح ヵグلや ،كيヲلشや ネゅガレلや ヴلま..①鑓..るトسやヲل بボレُت..愉.. 
 ...ヲ..愈نح
 

 (نボط 3)  ثالثالتمゲين ال
 صل  بやヲسるト سヰم  بين، ثم كゅヨ هي مギボمるحヱゲف مヲヨイعわي  やاقやゲわحや れゅآتيる  عケヱ ヴヤقる تحゲيポゲ أنボل
  :ヱ2حゲف خゅصيわه في やلヲヨイヨعる  1حゲف من やلヲヨイヨعる  كل

             るعヲヨイヨلや1     るعヲヨイヨلや2 
 ヤيるتツレج عヴヤ مسや ンヲわلムـ  や aلヨバヤらيれゅ  أـ

 れゅيヱゅヘヨヤلや ـ ゆT b  ـュゅأجسや れやキゅツج مわレت 
 れゅيヱゅヘヨヤلや ج ـB c ـ  るعゅレヨلや خل فيギわت るعيヲレلや ゲغي 

  d- るيゲわバلسや りギلغや ンヲわمس ヴヤج عツレت 
 (نボط  5)  ゲابعالتمゲين ال       

ベゅらفي س りやケゅらء مゅレط أح أثボيل سガلやギヨ  من ゲヰドسه فأصゲفらح   ゲيك غيゲتح ヴヤع ケキゅلقや قهゅسゲيسン (まるبゅص 
ベゅلسや ログل  هヤلشゅب). 

 (ラ  1)  .فゲضيる تヘسゲ بゅヰ  شヤل سベゅ أحやギヨقゥゲわ  س 1
 :شヤل قや ュゅلらトيب بゅلヘحダين やلゅわليينلゲバヨفる سらب هや やグل

 الفحص اأول  : るダغやギلや ンヲわمس ヴヤع るقゲトヨيب بらトلや ゆゲض( るらكゲلや)  قهゅت سバفギنゅف ،ギヨأح ンゲليسや
ュゅأمや ヴلま ンゲليسや. 

 

 الصفحة
1 

2 
واأرضعヤوュ الحياة  المعامل 1   

 
りキالمــــا 

ساعة 1   コاانجا りمد 

 ギ مわحـــや ラゅلイـヰــや ヵヲلヨـــヲحـやا
ヵキやギإعや كヤلسや りキゅヰيل شレل 

  )1011يونيو   ( 
 وコارり التゲبية الوطنية 

 اأكاديميる الجヱヰيる للتربيヱ る التكヱين
تافالれ – لجるヰ مكناس  

 



 
 

 りキゅヨلや :チケأやヱ りゅلحيや ュヲヤ2/2 ع りケヱギلや : ヲنيヲ2012ي 
 

 الفحص الثاني  :るيレボت るトسやヲب  るボقيキ شف عنムلや تم
 やلヲثيキ (るボمパゅ أحギヨ من (أ)بゅلるボトレヨ حゐヱギ تヤف 

 (. نらهゅج
 (ラ  155)  مやクゅ تسわレわج من نわيや るイلヘحص やأメヱ؟ س 2     

مسバわيゅレً بゅلトバヨيや れゅلسゅبヱ るボبわムヨسゅらتك فسゲ سらب  س 3
 ゅ.     (155  ラ)بる بゅلشヤل やلヵグ أصيب به أحやギヨإص

 

 
        ヵキやケま ヅゅب كل نشヤトわي るيキゅバلや فヱゲヌلや سقفيゅレわل مムبش ゲصゅレع りギخل عギت. 
 :や  (1  ラ)إキやケيる るيحゲكやわلや れやケゅらバلゅわليる إبコやゲ تسヤسل やأحゐやギ خاや メلケتب  س 4    
   ٭やلボيュゅ بゅلحゲكる   سゆ     ٭      (やلحゲكيる ) نボل やلسيゅلや るلらダバيや るلゅレبりグ سأ        
 .٭مسイわيれゅら حゲكيる تギخل  سキ    ٭                نشヲء سيゅلる بゅلゲヨكや ゴلらダバي  سج       
 

 (نボط  6)  مساガالتمゲين ال
مヲヨイعれゅ أケبع  سヤسるヤ من やلゆケゅイわ عやヴヤلギفわيゲيゅ ، أنれゴイ  يや れゅاسゅイわبや るلゅレヨعيる  ضギ سヨينقギダ فヰم  آل

 るヰبゅشわمラやゲゃヘلや آتي . منや メヱギイلや ينらيヱゆケゅイわلや ログف هヱゲド  ゅヰイئゅわنヱ : 
 

رقم  らيةيゲـゲوف التجـالヌ جـــــــــــــائـــــــــتــنـــال
 التجゲبة

 キヲجヱ من るヘيバض るيヨك ュゅأجسや れやキゅツم
 ギضラやゲゃヘلや ュキ في ゅيゲيわفギلや ينヨ؛س 

ラやゲゃヘلや れヲن مボب ح るيキゅع ラやゲゃفゅيゲيわفギلや ينヨ؛س 
  

1 

 ュゅأجسや れやキゅツم キヲجヱ ュギع ギين ضヨس
ラやゲゃヘلや ュキ في ゅيゲيわفギلや؛  

ラやゲゃヘلや れヲم ゲميギت  ゅيخايヨヌバلや ネゅガレلや  
 るトسやヲلبや يعバشわ،  ن  ثمボح 
ラやゲゃヘلや بゅيゲيわفギلや ينヨ؛س 

2 

 ュゅأجسや れやキゅツم キヲجヱ ギين ضヨس
ラやゲゃヘلや ュキ في ゅيゲيわفギلや るفيゅك るيヨム؛ب    

 
るحي ラやゲゃヘلや ヴボらت 

  ،لラやゲゃヘتشバيع やلや ネゅガレلヨヌバي 
ダヨل بヱ سヨين やلギفわيゲيゅب ゅヰحレボ ثم

ゅيゲيわفギلや ギض るバレヨم ラやゲゃ؛ ف   

3 

 ュゅأجسや れやキゅツم キヲجヱ ギين ضヨس
ラやゲゃヘلや ュキ في コやゴムلや  るفيゅك るيヨム؛ب    

ラやゲゃヘلや れヲي  مヨヌバلや ネゅガレلや يعバتش ラやゲゃヘل، 
ダヨل بや ヱلギفわيゲيゅسヨين ب ゅヰحレボ ثم

コやゴムلや ギض るバレヨم ラやゲゃف . 

4 

 
1-  るبゲイわلや ج منわレわتس やクゅ؟ 1م  (1  ラ) 
 る2  .(2  ラ) فسゲ نゅわئج やلゲイわب -2
عヤل . 3في やلゲイわبや るلヲヨجるヰ ضギ سヨين やلギفわيゲيや ゅلわي تم やلムشف عゅヰレ حキギ نや ネヲاسゅイわبや るلゅレヨعيる  -أ  -3

 ま(1  ラ)جゅبわك 
      ゆس  るبゲイわلや ゅヰレشف عムي تわلや るسヱケギヨلや るعيゅレヨلや るبゅイわاسや るصيゅهي خ ゅ؟  4م (1  ラ) 

        るبゲイわلや شفム3ت るعيゅレヨلや れゅبゅイわاسや عيمギわل るヤسيヱ عن. 
4- るヤسيヲلや ログه ヴلま ءヲイヤلや るيヨأه ゥゲشや ؟ゲأمや قヤバわي るヤسيヱ ヵبأ . (1  ラ) 

 
 



 
 

 
 
 
 

 

 عناصゲ اإجابة وسلم التنقيط
 りギحやヱ るトボح نレヨتるقケヲلゅب るيゅレバلやヱ يمギボわلや عن حسن 

 الصفحة
1 

1 
واأرضعヤوュ الحياة  المعامل 1   

 
りキالمــــا 

ساعة 1   コاانجا りمد 

  اأولالتمゲين  
 *           صحيح. 2      *    خトأ        .1    

 ......           .....( .... 4و   055....... ) ............................*            خトأ.  4      *    خトأ       . 3   
 
 2 

  التمゲين  الثاني 
 مヲصل حسي   : 3*   عらダيる حسيる  لゅるسي:  る     * 2 حسيやل ヨれسらボわاやل:  1 

4   : るكيゲح るيらダع るلゅكي      :  5*   سيゲصل حヲيب :  6   *مイわسヨلや ヲツバلや..... (055   6و )...... 
 

3 

  لثلتمゲين  الثاا 
  るعヲヨイヨلや1   るعヲヨイヨلや2 

 ـ a أـ
 ـ ゆ b ـ
 ـ c ج ـ

 d- 

   
                                                                              
             
             
             
             

       ( ............................... 3و  1)                                                                                           

 
 
 

 

3 
  بعاالゲ لتمゲين ا 

1 

2 

3 

 

4 

-  るلヲらボم るضيゲف (ヨلや ンヲわمس ヴヤع ゅمま لヤガق بヤバわتるيキやケإや るكيゲحわلや ケギダخ م  ヱأ ンヲわمس ヴヤع
 ......................................( ..............................やلヲヨصل やلحゲكي أや ヱلや ヲツバلヨسイわيب 

 .................................やلゅレバصや ゲلギわヨخるヤ في やانや サゅムバلやギغダي سヤيるヨ عギレ أحや :ギヨاسゅわレわج  -
بや ログヰلるボトレヨ من まلヴ تヲقف نشأや りلسيゅلや るلらダバيる ( من やلゅらحや るلحゲكيるجゴء ) أ や るボトレヨل أンキ تヤف -

クلك  ン، فわレج عنفي تحゲكيや るلسや ベゅليسゲ تわحムم ゅ أنヱ ゅヰبや りゲム ،ヨلガヨيや るليヴレヨ عギレ أحギヨ نダف やل
ベゅلسや ログه ンヲわل في مسヤش...................................................................................... 

تギخل  -نボل やلسيゅلや るلらダバيや るلゅレبキ          りグ  -نشヲء سيゅلる بゅلゲヨكや ゴلらダバي          أ  سج  -
 れゅらيイわمسるكيゲح           ゆس るكゲلحゅب ュゅيボلや.................................................................... 

ネالمجمو 

 
1 

155 

 

155 
 
1 
5 

  مساالガ لتمゲين ا 
   1 
 

   2 

 
 أ - 3

 
     ゆ 
   4 

 

-   りコゲヘヨلや ュゅأجسや れやキゅツم るيヨين  كヨس メヲバヘم メゅトإب るفيゅك ゲغي ラやゲゃヘلや ログف هゲヅ من
 ゅيゲيわفギلや  (ヱأ  メヲらボم ゲج آخゅわレわسや.......... )............................................................... 

- わلや ンキأヌバلや ネゅガレلや ゅخاي ゲميギت ヴلま يعバيشヨ  るيヱゅヘヨヤلや れゅيゲムلや ギيギイتヱ ينヲムمن تぽي تわلや
( ンゲأخや るيヲمギلや ゅايガلやヱ )  わレلك لم تグل ،ュゅأجسや れやキゅツج مゅわنま في るヤخギわヨلや りゲأخيや ログج ه

 るبゲイわلや ラやゲゃف فゲヅ ت2منヲم ヴلま ゅيゲيわفギلや ينヨن سボح ンキفأ ،ゅヰ.................................... 
 .........( .トي نヲعيれやク る مسヤك خヤأヱ ) خトヤيゅレヨ   るعيや るلヲヨجるヰ ضギ سヨيـن やلギفわيゲيやゅاسゅイわبや るل -
 .....................................ゲيゅهي やلわي أبヤトت مメヲバヘ  سヨين やلギفわي جسやュゅأمや :  れやキゅツلヤバわيل -
-  るبゲイわلや شفムعن  4ت ュゅأجسや れやキゅツم るعيヲن........................................................... 
- わايゅب ゲأمや قヤバメゅダヨわس 
- ヤلや مわيや チやゲأمや ضバاج بバل るヤسيヲلや ログه ヴلま ءヲイ،るميヲثゲイفي لゅك るيヨムيض بゲヨلや نボلك بحクヱ る

 ュゅأجسや れやキゅツمن م るعيヲレلやりゴهゅイلや.......................................(055  +055 )................  
                                                                                                                                                                                          ネالمجمو 

 
1 
 
 
2 

055 
055 
1 
 
 

1 
6 

 ギ مわحـــや ラゅلイـヰــや ヵヲلヨـــヲحـやا
 شや りキゅヰلسヤك やإعヵキやギ لレيل

  )1011يونيو   ( 

 اأكاديميる الجヱヰيる للتربيヱ る التكヱين
تافالれ – لجるヰ مكناس  

 

 وコارり التゲبية الوطنية 


