
 من سلك البكالوريا األوىلللسنة املوحد  اجلهوياالمتحان  

 8102 الدورة االستدراكية يوليوز                         

                 تددرسنيخاص باملرتشحني امل  
 

 مدة اإلجناز املعامل املـــادة الشعب أو املسالك

8
 

                       نص االنطالق:

 رت ب  م  شكلت منطقة املغرب العربي على الدوام مصدرا إلرسال املهاجرين الذين ساهموا في بناء أوروبا التي د          
 
اها ن

ة وشرعية ومنظمة. ومع مرور الزمن، أصبحت منافذ ، وكانت تلك الهجرة قانونيبعد الحرب العاملية الثانية ةالتحتي  

  أمام اليد العاملة املغاربية، فبدأت تحل   أكثر  تضاؤل الهجرة 
 
  هجرة من نوع آخر س   ،ها رويدا رويدامحل

يت تارة بالهجرة م 

 غير القانونية، وتارة أخرى بالهجرة غير الشرعية.

  تقع تحت بند الب غير الشرعية إن الهجرة        
م لهذا الفعل دون ألاخذ بعين الاعتبار سياسة الجوار عد القانوني املجر 

في منطقة  "والحوار ألاورو متوسطي الذي يفترض ليونة وسالسة في حركية ألافراد. ولم تقتصر هذه الهجرة " غير الشرعية

  املغرب العربي على أبناء املنطقة، بل تعد  
قة عبور قيا لتشكل الدول املغاربية منطين يأتون من إفريتها إلى مهاجرين سري 

 ، وهو ما أنتج مشكالت تعاني منها دول املنطقة.نحو أوروبا

إلى تصاعد دور الجاليات املغاربية  "الهجرة غير الشرعية"وتعود أسباب الحساسية املفرطة للدول ألاوروبية تجاه         

ف من ارتفاع نسبة البطالة في املجتمعات ألاوروبية، وآلاثار الحريصة على هويتها الدينية والقومية واللغوية، والتخو  

، وآلاثار املدمرة شرعيين بسواحل إسبانيا وإيطالياإلانسانية والاجتماعية لغرق املراكب الناقلة للمهاجرين غير ال

 للتفجيرات إلارهابية التي طالت العديد من الدول ألاوروبية.

يدخلون بتصاريح  بدون تصريح، أو الذين لةلشرعيين" بأنهم أولئك الذين يدخلون أي دو ف املهاجرون "غير اعر  وي           

 ، أو الذين يدخلون بوثائق مزورة، أو يتسللون عبر الحدود...هااملدة املحددة في يتجاوزون مؤقتة، لكنهم 

          
اجرين في العالم البالغ حسب من عدد امله % 01و 01ر منظمة العمل الدولية حجم الهجرة السرية ما بين وتقد 

وقد تزايدت أعداد املهاجرين غير  مليون شخص. 081ية للهجرة حوالي التقديرات ألاخيرة لألمم املتحدة، واملنظمة الدول

فقد دث بيانات منظمة الهجرة الدولية. الشرعيين، وتعددت مصادرهم ووجهاتهم ومساراتهم كما تشير إلى ذلك أح

مهاجر " غير شرعي " قادمين من إفريقيا عبر سواحل املغرب والصحراء  01111حوالي  6112ام استقبلت جزر الكناري ع

وجهتهم، بينما يموت إلى يصلون فقط،  من املهاجرين السريين % 11مما يدل على خطورة املوقف أن حوالي والسينغال. و 

 .البحر غرقا أو جوعا أو عطشا الباقي في

اقعية ملشكالت الهجرة "غير الشرعية" إن عدم التفكير في حلو          ليست سوى مظهر تعيس الاعتقاد بأنها يقودنا إلى ل و

لغياب استراتيجية تنموية شاملة في منطقة املغرب العربي، مما ينعكس سلبا على عالقات دول املغرب العربي الدولية، 

  
ة لحقوق إلانسان وألاوضاع إلانسانية ل تدخل القوى الخارجية في شؤونها الداخلية بسبب ألابعاد الدوليويسه 

 والاقتصادية لهؤلء املهاجرين. 

     .مقاربات فوزي بن دريدي، ،"أبعاد الهجرة غير الشرعية في منطقة المغرب العربي "                                                       

 وما بعدها ) بتصرف( 212: ، ص1122جلد السدس، المغرب، مارس ، الم21م اإلنسانية، العدد مجلة العلو                                            
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 من سلك البكالوريا االمتحان اجلهوي املوحد للسنة األوىل

 8102 الدورة االستدراكية يوليوز                        

            ددرسنيخاص باملرتشحني امل  
 

 مدة اإلجناز املعامل املـــادة الشعب أو املسالك متحانخاص بكتابة اال

............................................. 
8

 :............................................................. : ................................... 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 خاص بكتابة االمتحان

 مدة اإلجناز املعامل املادة الشعب أو املسالك

8

.................................... 81 .................................................... : ................................ 

 عما يأتي: في الورقة نفسها وأجيب أنطلق من النص،
ن (01) اجملال الرئيس األول: مكون النصوص 

ن عالقتهما بموضوع النصأقرأ العنوان والفقرة األوىل 1 ن0                                                                        .، وأبي ّ

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

ي النصأ2
ن
ن0                                                                                       .حدد القضية المركزية المطروحة ف

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

ح3                                                                                                ن0":قول الكاتب أشر

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. .........................................................................................

....................................................................................................................................................................... ...................................................................

............................................................................................................................................................................................. .............................................

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

عيةحقل " يتوزع معجم النص حقالن دالليان؛4 عية"، وحقل "الهجرة الشر أستخرج من  ."الهجرة غي  الشر

ي ارتباط بقضية النصثالثة الفاظ أو ثالث عبارات دالة عىل  النص 
ن
 ن8               .كل حقل، وأوضح العالقة بينهما ف

عية هجرةلا  عية  غي  الشر ن  الهجرة الشر ن الحقلي   العالقة بي 

 .................................................ـ.......................

 ..................................................ـ......................

.................................................ـ.......................

 .................................................ـ.......................

 ..................................................ـ......................

.................................................ـ.......................

.........................................................................

.........................................................................

........................................................................
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ا صحافيا، وأوضح 5 ي  مكوناتهأستخرج من النص خير
 
 ن0                                       :وفق معطيات الجدول اآلت

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................

.............................................

.............................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

ن سبب توظيف . 6 ن له من النص، ثم أبي ّ ن مناسبي ْ . أستخرج مثالي ْ يطغن عىل النص األسلوب التقريري المباشر

                                                                                                                  ن0                                                 .                                                                        الكاتب لهذا األسلوب

........................................................................................:2المثال...............................................................................................................:(1ل)المثا

 .............................................................................................................................:سبب توظيف هذا األسلوب..................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................... 
ي الشخصي فيهاأركب فقرة متماس7        ن3                   .                   كة، أناقش فيها القضية المطروحة، ثم أبدي رأتي

....................................................................................................................................................... ...................................................................................

............................................................................................................................. .............................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................               

 نقط ( 4) : مكون علوم اللغة اجملال الرئيس الثاني 

ي  األوىلالفقرة ستخرج من أ1
 
ي الجدول اآلت

ن
ن نوعه وحكمه ف ا، ثم أبي  ن  ن8                                        :جملة تتضمن تميي 

................................................................................ ...................... ............................ ...................................................................... 

ن  2 ن  أركب جملتي  ي  مفيدتي 
 
 ن8                                                                                   :               وفق ما يأت

 ........................................................................................................................................................ الجملة األوىل، تتضمن طباق سلب:  -

.................................................................................................................................................... الجملة الثانية، تتضمن استعارة مكنية:  -
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 نقط ( 6التعبري واإلنشاء )  ال الرئيس الثال : مكوناجمل

 

 

 

 ال يكتــب شــيء فــي هــذا اإلطـــار

 

.  

 : يراعى يف تقويم اإلنتاج

 ن(3ـ التقيد بمهارة تحليل صورة؛ )
ات الصلة توظيف المعارف والمفاهيم ذ. 

   ن(1بالموضوع؛)
قيم ) ام عالمات التر  ن(   2ـ سالمة اللغة، واحتر
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                                                                                                     المتحانات البكالوريااملوحد  اجلهويالمتحان ا      

 (8102 دورة االستدراكية: يوليوزال)           

 ـ عناصر اإلجابةـ                      

 املمدرسني خاص باملرتشحني  

 مدة اإلجناز املعامـــل املـــادة  املسالك وأالشعب  املستوى

 ساعتان   8 اللغة العربية  العلمية والتقنية السنة األوىل بكالوريا

 سلم التنقيط عناصر اإلجابة األسئلة المجاالت

درس 

 النصوص

 (0السؤال)

، وويح و فسريووو  الن:  عالق   مبوبيان عالقتهما ، وىلالعنوان والفقرة األ قراءةـ 1

 .اهلجرة غري الشرعي  يف منطق  املغرب العربيظهور الكشف عن سبب  تجلى يف 

 ن 0

 

 (8السؤال)

 (3السؤال)

بواعث اهلجرة غري الشرعي  يف منطق  املغرب العربي، وآثارها   ملركزي القضي  اـ 2

 . واالقتصادي  والسياسي االجتماعي  

  ((5720) اللغ وسالم  ، (ن57.0) للمطلوب  الءماملتقويم اليراعى يف   ب الكا شرح قولـ 3

 ن 0

 ن 0

 (4السؤال)

 (5السؤال)

 (6السؤال)

  احلقالن الدالليان  ـ4

مهاجرين  - قع حتت بند البعد القانوني اجملرم هلذا الفعل  غري الشرعي  ةاهلجرحقل  ـ

 (ن57.0)...  رب احلدوديتسللون ع -يدخلون أي دول  بدون  صريح –سريني 

 شرعي  ومنظم   -اهلجرة قانوني   -الذين ساهموا يف بناء أوروبا   اهلجرة الشرعي حقل  ـ

 عبارة مناسب ( لفظ  أو ) قبل كل            (ن57.0)... منافذ اهلجرة أكثر  ضاؤال

الفرق القانوني بني اهلجرة الشرعي  ،  تجلى يف و ضاد  عالق   قابلالعالق  بني احلقلنيـ 

 ن(570) .وغري الشرعي ، وحلول الثاني  حمل األوىل

 راج خرب صحايف من الن:، و وويح مكونا ه وفق معطيات اجلدول أسفله ستخاـ 0 

 مؤشر من مؤشرا ه مصدره اخلرب الصحايف

 ... زايدت أعداد املهاجرين غري الشرعيني

منظم  اهلجرة 

 الدولي 

 2552جزر الكناري عام  استقبلت

 مهاجر غري شرعي 35555حوالي 

 (من الن: مناسب مؤشرجواب أو  قبل كلي) 

  ني من الن: لألسلوب التقريري، وبيان وظيفتهمناسب ني. استخراج مثال2

  ن(5.20)  ...  (1)املثال * 

 ن(5.20) ...  (2)ثال امل* 

 ن(1551) .لقارئلقضي  ، و وويح الإيصال اخلرب  تجلى يف إخباري  وظيفته* 

 ن 8

 ن 0

 ن 0

وإبداء الرأي  ،ن(170)مناقش  القضي   مراعاة ما يأ ي يف  قويم التلخي: يشرتطـ . (7السؤال)

 ن(570) اللغ وسالم   ن(،1)الشخصي

 ن 3

علوم 

 اللغ 

 (0السؤال)

 (8السؤال)

  حصحي جواب( لكل ن5.0)  ومينح، يقبل كل جواب استوفى العناصر املطلوب ـ 1

 . ن لكل مجل (1ملطلوب )با مجل  مفيدة  قّيدتل قبل ك ـ 2

 ن 8

 ن 8

 التعبري

 واإلنشاء

مهارة 

حتليل 

  صورة 

    قويم اإلنتاجيراعى يف 

)حتليل مكونات الصورة ـ كشف  صورةحتليل مهارة  وظيف  قنيات وإجراءات  -   

 ؛إحياءا ها ودالال ها(

                         باملووو ؛ وظيف املعارف واملفاهيم ذات الصل   -

    الرتقيم؛سالم  اللغ ، واحرتام عالمات  -

 ن3

 ن0

 ن8
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