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                              :النص -1

 

 

ُ حذ٠ثخ إلٔزبج اٌّؼشفخ، ظ  ِغ ِجٟء ِجزّغ اٌّؼشفخ، دخً اإلٔسبْ اٌّؼبطش فٟ ِشحٍخ حبسّخ أخز ِؼٙب فٟ ثٍٛسح ٔ        

دساد رحمك اٌزؼٍُ ِذٜ اٌح١بح، وّب  أٔٗ س١ىْٛ وف١ال ثئطالق ِجب ػٍٝ شىً ِسزذ٠ُ ٠ؼًّ ف١ٗ اإلٔسبْث ثٙب بٚاٌؼًّ ػٍٝ اوزس

اٌذخً اٌفشدٞ فٟ ا٢ْ اٌٛاحذ، ِٚٓ ثُ رشسٟ د٠ٕب١ِخ ٌٍز١ّٕخ اٌجشش٠خ وّسبس ٠مٛدٖ اٌسىبْ سجبال  إٌّٛ االلزظبدٞ ٚرحسٓ

 .، ٠ىْٛٔٛ فٟ اٌٛلذ رارٗ ِحٛسا ٌٍز١ّٕخ ٚ٘ذفب ٌٙب ٚٔسبء

 
ٚإرا وبْ اٌشجبي ٚإٌسبء ِزسب٠ٚٓ ِٓ ح١ث اٌّجذأ فٟ اٌٌٛٛج إٌٝ اٌّؼشفخ فًٙ ُ٘ حمب وزٌه؟ الثذ ِٓ اإللشاس أٚال ثأْ        

شس١خ اٌزفبٚربد ث١ٓ اٌشجبي ٚإٌسبء ٠ىشسٙب ِجزّغ اٌّؼٍِٛبد، ٚ٘زا ِٓ شأٔٗ أْ ٠ؼًّ ػٍٝ ر" فجٛح ِؼشف١خ " ثّخ 

ٌجٕس١ٓ أحذ اٌزحذ٠بد اٌشئ١س١خ  أِبَ ظٙٛس ِجزّغ اٌزا رشىً اٌالِسبٚاح ث١ٓ . االجزّبػ١خ األخشٜ اٌزٟ رؼبٟٔ ِٕٙب إٌسبء

 .اٌّؼشفخ 

حبسّب فٟ اٌزٛػ١خ ثذٚس اٌّؼشفخ  (5991ث١ى١ٓ  )ٌمذ وبْ اٌّؤرّش اٌؼبٌّٟ حٛي اٌّشأح، اٌزٞ ٔظّزٗ األُِ اٌّزحذح      

ٛج١ب اٌجذ٠ذح فٟ رؼجئخ إٌسبء ٚاسزمالٌٙٓ اٌزارٟ ِٚشبسوزٙٓ فٟ الزظبد اٌّؼشفخ اٌؼبٌّٟ، ٚثخبطخ ٔسبء اٌجٍذاْ ٚاٌزىٌٕٛ

أٔٗ ِٓ اٌّحضْ أْ اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ ٠حشَ ٔفسٗ ِٓ إثذاع  2002ٌؼبَ  خٌؼشث١وّب جبء فٟ رمش٠ش  اٌز١ّٕخ اإلٔسب١ٔخ ا. إٌب١ِخ 

اْ رمذِٗ رمبٔبد اٌحبسٛة ِٓ اٌّجبالد الشزشان اٌّشأح فٟ  ٚأشبس اٌزمش٠ش  أ٠ضب إٌٝ ِب ٠ّىٓ . ٚإٔزبج١خ ٔظف ِٛاط١ٕٗ 

 .اٌؼًّ ٌٚؼت دٚس٘ب فٟ رط٠ٛش الزظبد٠بد اٌؼشة اٌجذ٠ذح 

ر١خ ث١ذ أْ اٌفمش ٚاٌز١١ّض اٌمبئُ ػٍٝ اٌجٕس، ٚاأل١ِخ، ٚاٌحٛاجض اٌٍغ٠ٛخ، ٚأؼذاَ اٌجٕٝ اٌزحز١خ، ٚٔمض اٌىفبءاد اٌّؼٍِٛب     

٠سُٙ ثشىً ٚاضح فٟ ػشلٍخ ٌٚٛج إٌسبء إٌٝ اٌّجزّغ اٌؼبٌّٟ ٌٍّؼٍِٛبد، ِٚٓ ثُ إٌٝ اٌّؼبسف ٚاٌّؼط١بد اٌضشٚس٠خ 

 ...ٌالشزشان فٟ ِجزّؼبد اٌّؼشفخ إٌبشئخ

 

ٌٛٛج ٚحزٝ رزّىٓ إٌسبء ِٓ االسزفبدح ِٓ رىبفؤ حم١مٟ ٌٍفشص ِغ اٌشجبي فٟ ١ِذاْ اٌّؼشفخ، ِٓ اٌُّٙ أْ ٠سزطؼٓ اٌ      

١ٌس فمظ إٌٝ رشث١خ ػبِخ، ٌٚىٓ ـ أ٠ضب ـ إٌٝ رؼ١ٍُ ٔٛػٟ ِٛجٗ ٔحٛ اٌزىٌٕٛٛج١ب اٌجذ٠ذح خبطخ فٟ اٌّجزّؼبد اٌّز١ّضح 

ٚفضال ػٓ رٌه ٠ّىٓ أْ ٠شىً . ٌخ جٛ٘ش٠خأْ اٌس١طشح ػٍٝ األداح اٌزىٌٕٛٛج١خ ٠ؼذ فٟ اٌٛالغ ِسإ ث١ّٕٙخ ل٠ٛخ ٌٍشجبي، إر 

مب إٌٝ االسزمالي اٌّبٌٟ، ألْ ٘زٖ اٌزىٌٕٛٛج١ب رسّح ثّّبسسخ ِجّٛػخ ١٠ب اٌجذ٠ذح طشإػذاد إٌسبء فٟ ِجبي اٌزىٌٕٛٛج

وّب . ٚلذ ٠ىْٛ فٟ رٌه رجذ٠ذ ٚاػذ فٟ اٌجٍذاْ اٌزٟ ر١ًّ ف١ٙب إٌسبء رم١ٍذ٠ب ٌٍجمبء فٟ إٌّضي.  ِزٕٛػخ ِٓ اٌّٙٓ ػٓ ثؼذ 

إْ االسرمبء ثبٌّسبٚاح ...١ٕخ خبطخ فٟ ِجزّغ اٌّؼشفخ٠جت اٌؼًّ ػٍٝ إػذاد اٌطبٌجبد ٚرذس٠جٙٓ ػٍٝ اٌّٙٓ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزم

 .ث١ٓ اٌجٕس١ٓ ِسأٌخ ٍِحخ ِٓ أجً ر١ّٕخ اٌّجزّغ ٚاصد٘بس اٌذ٠ّمشاط١خ فٟ لٍجٗ 

 

( ثزظشف )ِب ثؼذ٘ب  551ص ، 2002،اٌسٕخ 51:ٌؼشثٟ ٚافٟ ، ِمبسثخ إٌٛع ٚاٌز١ّٕخ ، سٍسٍخ اٌّؼشفخ ٌٍج١ّغ ، عا:  المرجع              
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 2/2االيتحاٌ اندهىٌ انًىحذ نهثكانىرَا                                         

 2012   -َىنُىس    -انذورج االستذراكُح -                                                               

 االقتصاد. ع/ انعهىو انزَاضُح/انعهىو انتدزَثُح: انشعة وانًسانك         انهغح انعزتُح                                              :  يادج         

 انفُىٌ انتطثُقُح/ انعهىو وانتكُىنىخُاخ/ وانتذتُز                                                                                                                                      

  
 

   خاص بالمترشحين الممدرسين 

 

 

 :األسئلة -2         
      

 .ثم أجب عن األسئلة ،اقرأ النص بتمعن                
 (ن01)درس النصوص: المجال الرئيس األول * 

      
 ٌ 1..................................................................ـ ضع عُىاَا يُاسثا نهُص، وحذد انًحىر انذٌ ًَثهه 1     
  ٌ 2..............................................................ـ نخص انقضُح انًحىرَح نهُص فٍ حذود أرتعح اسطز  2      

 . انًزأج / يدتًع انًعزفح/ انتًُُح: تتقاطع فٍ انُص ثالثح حقىل يعدًُح هٍ  ( أ  ـ  3           

 .، ثى فسز دالنح هذا انتقاطع قذو يٍ انُص ثالثح أيثهح نكم حقم ـ                        

 األسثاب انتٍ تًُع انُساء يٍ انىنىج إنً يدتًع انًعزفح ، وانُتائح انًتزتثحيٍ خالل انُص تٍُ ( ب                 
 .عٍ هذا انًُع                         

 ٌ 4......................فٍ عزض يضًىٌ انُص، وتٍُ األسهىب انغىٌ انًهًٍُ فُهتة أتزس طزَقح انكا( ج                 

ـ ركة فقزج يتًاسكح تضًُها أهى االستُتاخاخ ، وتُاقش فُها تصىر انكاتة انذٌ َزي 4       

يع إتذاء    ،" أن إعذاد اننساء في مجال انتكنىنىجيا انجذيذة يشكم طزيقا مختصزا إنى االستقالل انماني"           
 ٌ 3............................................................................................................ .انًعهم رأَك                 

 

       *  انمجا ل الرئيس الثاني: مكون علوم اللغة )4ن( 
 

 أَدش انًطهىب ثى   انًثانٍُ اِتٍُُ تأيم.     

   "؟ فهم هم حقا كذنك " ـ                   

."عذاد انطانباث وتذريبهه عهى انمهه انعهميت إ كما يجب انعمم  أيضا عهى سيادة " ـ                     

  .ولفٍ انًثال األتٍُ  أداج االستفهاو وَىعها، وانًزاد يٍ االستفهاو  ( أ         ـ  1    

  .ل اندًهح االستفهايُح إنً خًهح دانح عهً انتًٍُحى ( ب                 

  :ـ  اخزد يٍ انًثال انثاٍَ  2    

.ثى تٍُ وسَُهًا يع انشكم انتاو  ،يصذرٍَ ( أ                   

.فٍ خًهح دانح وظفه ج َسثته ، ثى اسًا يُسىتا ، ووضح قاعذ  (ب                 

ٌ 4...........................................طثاقا فٍ خًهح دانح، ثى تٍُ َىع هذا انطثاق"  سيادة"اخعم يٍ نفع ( ج                

 

 * المجال الرئيس الثالث: مكون التعبير واإلنشاء )6ن(
 

:َقىل انكاتة فٍ آخز انُص               

"ار انذيمقزاطيت في قهبه تنميت انمجتمع واسده أجم إن االرتقاء بانمساواة بيه انجنسيه مسأنت مهحت مه "      

  ٌ 6....."تىسُع فكزج" ـ حزر يىضىعا إَشائُا يُسدًا، تىسع فُه قىنح انكاتة ، يستثًزا يا تعهًته فٍ يهارج           
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 :درس النصوص: أوال *      
        

 والمرأة في مجتمع  التنمية/ ةمكانة المرأة في مجتمع المعرف/ ة ومجتمع المعرفةأالمر ) : وضع العنوان – 1 
 ن 1.......(..........................0720)اإلنسان والتنمية : ر المحو  (يقبل كل عنوان مناسب( )  07،0....)(المعرفة

 : القضية المحورية – 2
ودعوته إلى المساواة بين  نامية ، في البمدان ال خصوصافي عصر مجتمع المعرفة و  كاتب وضعية النساءإبراز ال -

 لممرأة الذاتي والمالي االستقالل الرجال والنساء في الولوج إلى مجتمع المعرفة واالستفادة من التكنولوجيا الجديدة، لتحقيق 
 ن 2  .................................................................... المجتمع  الفاعمة في تنمية ا ومشاركته      
 :الحقول المعجمية ( أ-3
 (0720) ..." مية المجتمعنت –التنمية اإلنسانية  –محورا لمتنمية  –التنمية البشرية : " ميةنحقل الت -
الكفاءات  –التكنولوجيا الجديدة  -مجتمع المعمومات –جوة معرفية ف  –إنتاج المعرفة  -: " حقل مجتمع المعرفة -

 (     0720)..." تقانات الحاسوب –التكنولوجية 
 الطالبات  -طنيهانصف مو  –مشاركتهن  –استقاللهن  –ولوج النساء  -....نساء البمدان -المرأة: " المرأة حقل -       

 (لكل حقل أمثمة  ةيكتفى بثالث)            ( 0720..." )يستطعن  –تدريبهن  –      
   تفسير داللة التقاطع -

  (.0720)عبر الولوج إلى مجتمع المعرفةإلى جانب الرجال ها التنمية البشرية الشاممة رهينة بإسهام النساء في إن   
                                                                                               –انعدام البنى التحتية  –الحواجز المغوية  –األمية  -...عدم المساواة بين الجنسين  –الفقر : ) األسباب المعيقة( ب 

 (  1 ) ...(الهيمنة القوية لمرجال –كفاءات المعموماتية نقص ال
 :النتائج المترتبة  -
  –والمالي  ي عدم االستقالل الذات –تعميق الفجوة المعرفية بين الرجال والنساء  -...ترسيخ التفاوتات االجتماعية)-

 (. 1)... اإلسهام في التنمية عدم المشاركة أو –حرمان نصف المجتمع من اإلبداع واالنتاجية     
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 المملكة المغربية الصفحة
التربية الىطنية وزارة   
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 3/ 2                                                                    االمتحان الجهىي المىحد للبكالىريا

 

 2013    -يىليىز    -الدورة االستدراكيت -                                             

 االقتصاد. ع/ العلىم الرياضيت/العلىم التجريبيت: الشعب والمسالك                                                  اللغت العربيت    :  مادة         

 الفنىن التطبيقيت/ العلىم والتكنىلىجياث/ والتدبير                                                                                                                                                        

 ـ      عناصر اإلجابةـ                                                   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :الطريقة واألسموب والوظيفة ( ج 

 (070...)استنباطية، من العام نحو الخاص:  لطريقةا -
 ن 4............................................................................(070 )خبري : المهيمنوب مألسا -
بداء الرأي...تركيب فقرة  – 4   مع المناقشة وا 
 (: ينتظر تركيب فقرة متماسكة ومنسجمة تتضمن)

 ( 1)..االنتظارات -..ج المترتبة عنهاالعراقيل والنتائ -...يةر التذكير بالقضية المحو :  أهم االستنتاجات -
   ( 1) ...( وتحميمه عبر الشرح والتفسير..تفكيك الرأي...)مناقشة تصور الكاتب -
 ن3..........( 1) المقنعالموافقة أو المخالفة جزئيا أو كميا لتصور الكاتب مع التعميل ) : إبداء الرأي الخاص -

 درس المغة: ثانيا    
 

                            ، أو(070) اإلنكار / المراد من االستفهام  –( 0720)حرف :  نوعها -(0720)هل :  أداة االستفهام(أ  -1  
 تفيد اإلنكار  مستمزمة نجازية إ  قوة            

 ن 1225 .................................... ..(..........ليتهم)أو ( 0720)يا ليتهم حقا كذلك :... التحويل( ب       

 وزنها مع الشكل         لمصادرا( أ-2   
 (وزنيهما مشكواليكتفى بمصدرين مع )  َفَعلالعمل                     -    
 ةالَ عَ زيادة                     ف   -    

 (070)ولوزنيهما ( 070)لممصدرين ) العَ ف  إ                      إعداد -    
 ن 1.....................................................................يل     ـع  ف  تَ    تدريبهن               -     

 
 
 

 
 
 



 

 3/3                                                                     متحان الجهىي المىحد للبكالىريااال

 

 2013    -يىليىز    -الدورة االستدراكيت -                                             

 االقتصاد. ع/ العلىم الرياضيت/العلىم التجريبيت: الشعب والمسالك                  اللغت العربيت                                    :  مادة         

 الفنىن التطبيقيت/ لىجياثالعلىم والتكنى/ والتدبير                                                                                                                                                        

 ـ عناصر اإلجابة ـ     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 : اإلسم المنسوب( ب    
 (0720)إلحاق ياء مشددة بآخر االسم وكسر ما قبمها  -:  قاعدة النسبة     (0720)العممية  -      

 ن5775(   ....... 0720) (ومبنى  عنىم يراعى في تركيب الجممة المتضمنة لالسم المنسوب صحتها : ) توظيفال -   
 ن1(......... 0720 )ــــــ بيان نوع الطباق  (07،0)يراعى في جممة الطباق صحة المبنى والمعنى : )لتركيب ا -(ج     

 : درس التعبير واإلنشاء: ثالثا   
 :من معايير التقويم  -      
 (1)  (مقدمة ، عرض، خاتمة)اعتماد تصميم لمموضوع  -        
 (170) ...والتفسيرة توسيع قولة الكاتب بالتحميل والمناقش -        
 (170)...المناسبةاألمثمة و تدعيم المناقشة باألدلة  -        
 (1)...االنسجام والتماسك وحسن الربط بين الفقرات والجمل -        
 ن6..........................................................(1)  توظيف لغة سميمة، واحترام عالمات الترقيم -       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


