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 (るرة ااستدراكيヱز : الدヱليヱ4102  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

0 
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4 ال 
 سゅعتゅن
4 

 

 
                              :النص -0

 
         

       ラまية تらلممثلي اأغل メوガة تヰيゴن れاباガاء انتゲجま في ゲتصガ⊥اطية ا تゲボيمギا يمكالヱ ュالعا ラالشأ ゲبيギ ن اعتمادها في
أヱ ラجود النヌاュ الギيمゲボاطي يゲتكゴ علヴ مجموعة من الボواعギ ،عュギ احتゲاュ قواعギها في ممارسته بالوصوま メلヴ الحكم 

 .أヱ أヱ ヵاحギ منヰا ا يكوラ له ヱجود حボيボي ヱيヴボら مجゲد هياكل شكلية، ركاラ التي في حالة اتتاメ بعهヰاヱاأ

أركاラ اأساسية في الممارسة الギيمゲボاطية السليمة التゴاュ كل اأطゲاف بما يفゲضه المجتمع التعギدヵ من ヱمن بين ا       
من ق⌒らل ヱاحتゲاュ الゲأヵ المガالف ヱضماラ حボوベ اأقلية ヱتهوネ العمل الحكومي للمゲاقらة ヱالمساءلة  التعらيゲ حゲية 

ヱحتヴ في حالة حصوメ حヱ ゆゴاحギ علヴ . المギنيラギ اإعاュ الحヱ ゲالمستボل ヱالمجتمع لヱمن ، المぽسساれ التمثيلية
 هまヱنما تمنح، شيكا علヴ بياチ  هاأغلらية المトلボة فا يعني クلك أنه أصらح الحاكم المトلق أラ الヰيゃة الناتらة ا تمنح
 .انتギابا محギدا في الゴمن ヱمボيギا بتنفيグ التعギヰاれ تحت الゲقابة الشعらية المستمゲة

ヵ أغلらية أラ تنجح في مヰامヰا まا باانفتا  علヴ كل مكوناれ المجتمع ヱاعتماد الحوار ヱالتشاヱر ヱاتساネ أヱا يمكن      
الصギر للنギボ مع العمل الجاد ヱالناجع لتゲجمة التعギヰاヱ れاالتゴاماま れلヱ ヴاقع ملموس في ドل الشفافية ヱحسن التواصل 

ن المواقف اعتらار للゲأヵ السائギ لンギ اأقلية ヱغيゲها م أما في حالة التعالي ヱالعجゲفة ヱعま ュギعトاء أヵ  .مع المجتمع
ヱ الفةガالم れارباボالمヱ دارةま السياسية れاقي المكوناらل ゲヰヌال ンعوギنتائج ب ネاゲلك ي⊥ ،  صناديق ااقتク ラافا عن فإゲانح ギع

ينما تنهاف حتاصة  ،عليه  السلوポ الギيمゲボاطي ヱيكوラ بمثابة الトガواれ اأヱلヴ نحو الفشل الヵグ يصらح ヱاقعا ا غらار
まلヴ تلك الトガواれ قلة الゲらガة ヱانعギاュ الكفاءة ヱعま ュギنجاコ التعギヰاヱ れااقتصار علヴ تゲديギ الشعاراれ التي ا تヱ ュギボا 

ゲتぽت. 

        ラまااヱ في التعالي ヵالفالتمادガالم ヵأゲانة بالヰااستヱ ベنغا  ، ゆاらأس ネرجاま لةヱمحاヱ د تشويشゲمج ギボار النらاعتヱ
             ヱفي ضوء ما تュギボ تتأكギ المボولة التي مفادها أنه   . نحو السボوط الحثيثك من مぽشゲاれ السيゲ الفشل لΔتゲ؛ كل クل

 "بラヱギ ديمゲボاطيين ديمゲボاطيةا "
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 المملكة المغゲبية
ヱالتكوين المヰني コヱارة التゲبية الوطنية    

  
 اأكاديمية الجヰوية للتゲبية ヱالتكوين

تافيالت -جヰة مكناس  

 



 
 ،/،اامتحاラ الجヰوي الヨوحد لらヤكالوريا                                        

                                                               - るااستدراكي りرヱالد- コ514، :يوليو 
         りماد  :                                                   るبيゲالع るغヤسالك    الヨالヱ الشعب :るيらيゲالتج ュوヤالع/るياضيゲال ュوヤااقتصاد. ع/ الع 

                                                                                                                                      ゲالتدبيヱ /れالتكنولوجياヱ ュوヤالع /るيقيらالتط ラالفنو 

    لمترشحين الممدرسين  خゅص بゅ 
 

 
         4- るヤاأسئ: 

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

 
 (ن01)درس النصヱص: المجゅل الرئيس اأヱل *   

، النصヱحدد نヱعيる الخطゆゅ الذヵ يمثヤه " المكヱنれゅ السيゅسيる/ الديمボراطيる "اآتين  انطベヤ من المぼشرين – 1       
            ュث るحصゅヘراءة الボبعد ال ゅسبゅمن ゅانヱن0....................................................................اقترح له عن  

ن 4.......................................................................حدد الヘكرة المحヱريる التي يعرضゅヰ النص – ،       

.يヰيمن في النص حボل معجمي أسゅسي ( أ – 3       

.لゅヘظ دالる عヤيهحدده، ヱمثل له بستる أ -                 

          ゆ )سيتين يمゅرستين سيゅالنص بين مم ベرヘاأكي ゅمヰجヰء تدبيرهن أن تنゅأثن るبيヤغ るلゅفي ح ュゅن العほشヤل ゅ  

               ュالحك ヴإل ゅヰلヱصヱ.  

.ل ممゅرسるكمゅرستين، ヱأبرز السヱヤكヱ れゅالصれゅヘ التي تميزهمヱ ゅالنتيجる المترتبる عن عين هゅتين الم -               

ن 2............................................بين نヱع اأسゆヱヤ الヤغヵヱ المヰيمن، ثヱ ュضح ヱظيヘته في النص( ج           

ヱنゅقش المヱボلる التي أنヴヰ بゅヰ الكゅتゆ استنتゅجれゅصغ، في فボرة مركزة ヱمتمゅسكる، مゅ تヱصれヤ إليه  من  – 4       

  ن 3...................................................مبديゅ رأيポ الخゅص "ديمボراطيينا ديمボراطيる بدヱن  "النص         

    
 

     *  المجا ل الرئيس الثゅني: مكヱن عュヱヤ الヤغる )2ن( 
         1-  りارらتأمل الع ..."ヰالتع コنجاま ュギعヱ اヱ ュギボالتي ا ت れالشعارا ギديゲت ヴااقتصار علヱ れاギゲتぽت"  
.منヰا مصدرين ヱحدد コヱنيヨヰا مع الشكل استァゲガ (  أ             
            ゆ) るدال るヤヨفي ج ベاらا الطグبين نوعه2 ثم ركب هヱ اقاらا طヰمن  ァゲガ2............................................است ラ  
"يكوラ له ヱجود حボيボي ヱيヴボら مجゲد هياكل شكلية  ا" : ن العらارり ـ استァゲガ م 2         

            - らنس りبين قاعدヱ ين منسوبينヨا تاسヨヰ....................................................................................1 ラ  
        3 –  ヴヤا داا عヌلف るانيんال りゲد من الفقゲبين  العدداجヱ ロدヱعدヨعاقته  بヱ 21......................................نوعه ラ  
      

 

     * المجゅل الرئيس الثゅلث: مكヱن التعبير ヱاإنشゅء )6ن(   
 

ليمة التゴاュ كل ااطゲاف بما          ヱمن بين اأركاラ اأساسية في الممارسة الギيمゲボاطية الس" : يقوメ الكاتب               
المガالف ヱضماラ حボوベ ااقلية ヱتهوネ العمل الحكومي  الゲأヱヵاحتゲاュ  التعらيゲ المجتمع التعギدヵ من حゲية هيفゲض 

     . "للمゲاقらة 
ラ 6......" توسيع فكりゲ" توسع فيه فكりゲ الكاتب مستゲヨんا ما تدربت عヤيه في مヰارり متヨاسكااكتب موضوعا إنشائيا  -       
  
  

 

  
      

       



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  (4102 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

0 
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4 ال 
 سゅعتゅن
4 

 

 
 :درس النصヱص: أヱا *      

 :... نヱعيる الخطゆゅ اعتمゅدا عヴヤ المぼشرين – 1       
 (52،0)الخطゆゅ السيゅسي -          
          - ゆسゅان منヱاقتراح عن  :-  るبيヤبين اأغ るراطيボالديمるيヤاأقヱ –  るيمヤالس るراطيボتدبير  –الديمヱ るراطيボالديم 

 ...الヱボاعد الديمボراطيる –العュゅ  الشほن           
                  (ゆسゅان منヱبل كل عنボ52،0( )ي.).............................................................ن 0 

     ، – るريヱالفكرة المح ... 
          - るبيヤمن طرف ااغ ゅヰب ュاالتزا ゆالتي يج るيمヤالس るراطيボالديم るرسゅممヤل るسيゅاعد ااسヱボال ゆتゅتحديد الك 

               ュゅن العほشヤل ゅتدبيره るمヰلكي تنجح في م. 
 ن 4......................................................( ...يボبل كل تعبير منゅسゆ لجヱهر الヘكرة)                 

 : المعجュ (أ – 3  
 (52،0)الحボل السيゅسي : المヰيمن الحボل  -          
 ـ ممثヤي اأغヤبيる ـ الشほن العュゅ ـ الحكュ ـ النظュゅ الديمボراطي ـالديمボراطيる : "  األゅヘظ الدالる عヤيه -          

               るرسゅالممゆمي ـ حزヱـ العمل الحك るيヤـ اأق るبيヤـ اأغ るيヤالتمثي れゅسسぼـ الم るراطيボالديم"... 
 (52،0( )يكتヴヘ بستる ألゅヘظ )                     

      ゆ )رستينゅتعيين المم ...: 
         °るيمヤالس るراطيボالديم るرسゅ(5،0: )المم 

           - れゅヘالصヱ れゅكヱヤاح: السヱ るلحريゅب ュلفاالتزاゅالمخ ヵالرأ ュترا /るيヤاأق ベヱボن حゅضم / るلمراقبゅل بヱبボال 
           るءلゅالمسヱ /رヱゅالتشヱ ارヱد الحゅاعتمヱ حゅتヘد/ اانボبل النボت /れداヰالتع ュاحترا/ るفيゅヘالش ュ(520)التزا 

 (52،0)النجゅح في مヰمる تدبير الشほن العュゅ :  لنتيجるــ   ا     
 (52،0) الديمボراطيلسポヱヤ منحرفる عن االممゅرسる ال°          
        - れゅكヱヤالس  れゅヘالصヱ  :るالعجرفヱ ليゅالتع /るيヤاأق ヵدير رأボت ュعد /るسيゅالسي れゅنヱقي المكゅل بゅإهم ヱميش أヰت/ 

            ベلف/اانغاゅالمخ ヵلرأゅب るنゅヰد/ ااستボبل النボت ュ(520...)عد 
 (52،0)العベゅヘュゅ في مヰمる تدبير الشほن الヘشل ヱاإخ:  النتيجるــ     
 ....نヱع اأسゆヱヤ المヰيمن( ج    

       - ヵالخبر ゆヱヤاأس (كدぼغير المヱ كدぼ520( )الم )–  るヘظيヱع: الゅاإقنヱ سيرヘن 2...............(.....520. )الت 
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 3/ 4                                                                    اامتحاラ الجヰوي الヨوحد لらヤكالوريا                                

 
                                             - るااستدراكي りرヱالد-    コ2013    -يوليو 

         りسالك :  مادヨالヱ الشعب                                                     るبيゲالع るغヤال :るيらيゲالتج ュوヤالع/るياضيゲال ュوヤااقتصاد. ع/ الع 
                                                                                                                                                        ゲالتدبيヱ /れالتكنولوجياヱ ュوヤالع /るيقيらالتط ラالفنو 

 ـ      عناصゲ اإجابةـ                                                   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : (｀ヰتتض) صياغة فقرｰ ｀ت｀اسﾜة – 4 

    ｴｯجｯｵカｵااس ヰأه : 
ﾁﾜｵيヰ اﾃｯヱヱ｀ﾟ ケﾃグﾊｵ ｰｵｯﾞﾟسｳ اﾁﾟيﾃﾜヱاﾍيｳ اﾟس｀يｳヱ اヱｵヱﾟث｀ｳ في ヱجグヱعヮヱ ｳ اグﾜﾟاعグ ﾁاﾟس｀ｴｯﾞグ :  اヮグヱﾌヱﾟفي     

 ヮｧﾈ｀ﾟ ｯهﾃيｱﾁｵ ءｯカأث ｳيｱ｀ااغ ｯギｱ ヰﾄｵ｀ｵ ヮغي  أｱカي يｵﾟاヰｯعﾟا  ﾝグ｀سﾟا ヮاف عﾃحカاا ｰاقグع ヮヱ  يカヱﾌﾟا ケﾃيﾂحｵグ
ﾟا ヰس｀يﾟي اﾍاﾃﾜヱيﾁﾟاヱﾀإﾟ ザﾁｨﾚｯﾙ ...في أ ｳヱギヱﾟاء اﾁｳسيｯسيﾟ(1) ا 

 ﾃｱﾀ(...520)يヮヱ ｳ أجل اﾙｵﾟسيグ ﾃاإقグ ﾏｯカأسﾟｯيﾎグｵ /ｰيف ヱعجヰ سيｯسي ﾟه عاقﾏグﾌグヱﾟｯｱ ｳ:  في اﾞﾈﾟل 
ｳﾈقｯカヱﾟا  ( :ﾟا ﾝيﾞﾙｵ ゴ｀ع ヮحｵヱヱﾟا ｲﾃﾁق ゲﾁヱ ｯギفي ゴاعﾃيｯギسع فيグｵﾟｯｱ ｯギ｀ح｀يｵグ ،ｳﾟグﾜヱ ... ヮأ ゴ｀ع ﾁيﾞｧｵ｀ﾟ

ﾂｩا ヰﾟ يグجヮヱ ﾁ يグ ｯギｱ ヮヱｨ يعヱل ع｀ゴ  غيケﾃاﾁﾟيﾃﾜヱاﾍيｳ ا يヮﾞヱ أﾁﾄｵグ グヱカｵ ヮهﾃ في اヱﾟجｯل اﾟسيｯسي ｯヱﾞ في 
 (1...)هグس｀ﾃｵｵ ｯﾞグسيｯギﾀ في قيヱه グأفعﾟｯه 

ﾉｯﾀﾟا ザأﾃﾟا  ( :ｯギカグヱﾌヱ ヮヱيثグ ｳﾟグﾜヱﾟا ｰカｯج ゴﾟｩ ヮحｵヱヱﾟا ﾄｯحカي ヮأ ﾃﾎｵカ520...( )ي..................)3 ヰ 
 

 درس اﾝلغة: ثانيا    
 

    
 ヱギカﾄグــــｯ          اﾃﾁﾊヱﾟاヮ( أ -1

        ヰﾁََع 
        ﾄｯجカｩ 
        ﾃｯﾊｵااق 
         ﾁيﾁﾃｵ 

 َفَعل          
 ｩفعｯل         
 افｵعｯل         
 ﾙｵعيل        

         ( ヮيﾃﾁﾊヱｱ ゴﾙｵﾞي (520)يﾁحｵグﾁ ギيカﾄグلﾞﾈﾟع اヱ ｯヱ(520 )) 
     ｰ) ﾚｯｱﾍﾟا   : ヰﾁﾜｵا ==/  ﾃﾀｨｵ عه، (52،0)اグカ  : ｰｯيجｩ ﾚｯｱﾍ(52،0) ، 

                ｰيﾞﾃｵﾟفيه  : ا ゴاعﾃيゴカعヱﾟاグ ゴカｱヱﾟا ｳحﾊ(520.....)............................................4 
ヰ 
  

 



 
 
 3/3                                                                     اامتحاラ الجヰوي الヨوحد لらヤكالوريا

 
                                             - るااستدراكي りرヱالد-    コ2013    -يوليو 

         りسالك :  مادヨالヱ الشعب                                                     るبيゲالع るغヤالتج: ال ュوヤالعるيらيゲ/るياضيゲال ュوヤااقتصاد. ع/ الع 
                                                                                                                                                        ゲالتدبيヱ /れالتكنولوجياヱ ュوヤالع /るيقيらالتط ラالفنو 

   ـ عناصゲ اإجابة ـ   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     ، –  
                

 ــــــヮｯاカヱﾟسｱグـ
  ｳｱسカﾟا ｲﾁعｯق 

يｯء ﾞヱ ｲﾁﾁﾈヱسグ  ﾃグأﾌيｴﾙ " حﾜيﾟｩ ｰグ "ｳﾜيه حﾂفｯｵ ｴء اカｧｵﾟيヮヱ ｶ اカヱﾟس  (52،0)حﾜيﾜي                  
     ｯギ｀ｱق ｯヱ(52،0) 

                   ｳي｀ﾞﾈ(52،0)  يهﾟｩ ｰグسカヱﾟا ヰاسｯｱ ｲﾁﾁﾈヱ ءｯي ﾚｯحﾟｩ" لﾞﾈ  " ﾃسﾞグ 
 ｯギ｀ｱق ｯヱ(.ｵف ｳﾍグｱﾃヱﾟء اｯｵﾟا ｯヱأｶيカｧｵﾟا ゴ｀ل عﾁ(. )52،0.)  

                                                                                                     ............0ヰ 
    3 – ﾁﾁعﾟعه ،( 52،0)  "واحد ": اグカ :ゴ｀ﾊأ  ﾁﾃﾙヱ(52،0) ،ﾁグﾁعヱﾟｯｱ هｵفي:  عاق ｳﾜｱｯﾍヱﾟا 

                  ﾃيﾞﾂｵﾟا ﾁاﾃاإفグ(520)..........................................................................0 ヰ 
 (ヮ 6) درس اﾝتعｯير واإنشاء: ثاﾝثا   

 :ヱ ヮヱعｯييﾃ اグﾜｵﾟيヰ ظ       
        -  ヰيヱﾊｵ ﾁｯヱｵاع ﾝسｯヱｵヱ جيギカヱ. (ｳヱｵｯﾀ ،ﾋﾃع ، ｳヱﾁﾜヱ)  (1) 
 (،)  ...グاﾙｵﾟسيグ ｳﾃاｯカヱﾟقグｵ ﾈسيع قｳﾟグ اｵﾟｯｱ ｰｵｯﾞﾟح｀يل -        
        -  ｳﾟﾁأｯｱ ｳﾈقｯカヱﾟا ヰعيﾁｵグ ｳ｀ثヱاأｳｱسｯカヱﾟا... (،) 
        -  ﾝسｯヱｵﾟاグ ヰｯسجカاا ｴｯヱعا ヰاﾃｵاح ،ｳغ｀ﾟا ｳヱسا ،
ヰقيﾃｵﾟ6...........................................(1)...اヰ 

 
 
 
 
 
 
 
 


